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Ф.Й. Йосыпов

НАГАЙБӘК ТАТАРЛАРЫ СӨЙЛӘШЕНЕҢ  
ГРАММАТИК ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕН ӨЙРӘНҮ 
ТӘҖРИБӘСЕННӘН

В предыдущих статьях автора были освещены история формирования го-
вора нагайбакских татаров, их говора и особенности его фонетической системы. 
Данная статья посвящена изучению грамматических особенностей говора на-
гайбакских татаров, в частности личных форм глагола. По мнению автора, как в 
фонетической системе так и в грамматическом строе говора наблюдается много 
общих черт с татарским литературным языком и говорами среднего диалекта. 
Это показывает несостоятельность мнения о том, что нагайбаки являются само-
стоятельным народом, а их язык отличается от татарского языка.

Ключевые слова: этнографические группы татарского народа, нагайбаки, 
диалекты и говоры татарского языка, нагайбакский говор, грамматические осо-
бенности, личные формы глагола, изъявительное наклонение, желательное на-
клонение, повелительное наклонение, условное наклонение.

Грамматика өлкәсендә нагай-
бәк сөйләше татар әдәби теле 

һәм урта диалект сөйләшләре 
белән зур уртаклык күрсәтә. Кай-
бер күренешләрдә сөйләшнең 
ми шәр һәм көнчыгыш диалект-
лары белән дә уртаклыгы бар.

Алдагы мәкаләләрдә әйтеп 
үт кән чә, нагайбәкләрне мөстә-
кыйль бер халык итеп карарга 
тырышу нәтиҗәсендә, аларның 
теле дә татар теленнән аерыла 
дигән карашлар булды. Без би ре-
дә, сөйләшнең татар теленә һәм 
аның диалектларына мөнәсәбә-
тен ачык күзаллау өчен, әдәби 
тел белән уртак булган морфоло-
гик күренешләргә дә фактлар ки-
терә баруны бурыч итеп куйдык.

Хикәя фигыль. Нагайбәк 
сөйләшендә хикәя фигыль хәл 
фигыль формаларына нигез-
ләнеп ясала. Сөйләштә хәл фи-
гыльнең -а, -ә, -й төренә ни-

гезләнеп ясалган хикәя фигыль 
киң кулланыла. Белдерә торган 
мәгънәләре, төрләнеше белән 
нагайбәк сөйләше әдәби телдән 
нигездә аерылмый.

Бу өлкәдәге аермалык итеп 
берлек сандагы фигыльләрнең 
I зат кушымчасы белән төр-
ләнүдәге кайбер үзенчәлекләрне 
күр сәтергә мөмкин. Нагайбәк 
районында яшәүчеләр сөйләшен-
дә хәл фигыльнең -а, -ә, -й фор-
масына нигезләнеп ясалган хикәя 
фигыль беренче зат берлек санда 
сөйләштәге теләк фигыльләр 
белән бертөсле үк ясала, ягъни 
-ыйым, -ийем (ый + ым, -ий + ем) 
кушымчасын ала.

Бу фигыль, әдәби телдәге ке-
бек үк, берничә төрле мәгънәне 
белдерергә мөмкин:

1. Эш-хәлләрнең сөйләү мо-
ментында башкарылуын белде-
рә: Йуқ, әле җоқламыйым, сезгә 
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иртәгә ашарға ашау пешереп 
җөрийем. Менә чебешләрне са-
ныйым әле, ничә қалған.

2. Сөйләү моментына кара-
маган, һәрвакыт гадәти булып 
тора торган эш-хәлләр турында 
сөй ли: Мин әр җаз сайын үлән 
ашы ашыйым. Кешенекен күрми-
йем мин, белмийем дә. Мин қай-
нараш ашамыйым. Мин җылы 
сөт эчмийем.

3. Башлану вакыты ачык бил-
геле булмаган дәвамлы эш-хәл-
ләрне белдерә: Қарт булсам да 
эшлийем. Уйлыйым да җөрийем, 
ни булған дип.

4. Кайчандыр башланган,
ләкин дәвамы белән сөйләү мо-
ментына туры килгән эш-хәл-
ләрне ачыклый: Җырла дигәч, 
җыр лыйым инде. Моңа бороңғы 
кәлләрне сөйлийем.

5. Киләчәк заман мәгънәсен
белдерергә мөмкин: Бүген кит-
мийем әле. Килмәсен, мин аңа 
бупче (рус. вообще) бирмийем. Бу 
арада ғына анда бармайым, көт-
мәсен.

Хәзерге заман хикәя фигыль-
нең I зат берлек санын - ыйым, 
-ийем кушымчалары бе лән төр-
ләндәрү керәшен татарлары сөй-
ләшләренең уртак билгеләрен-
нән санала. Бу үзенчәлек казан 
арты, Кама буе керәшеннәр сөй-
ләшендә киң таралган [Баязи-
това, б. 92]. Моннан тыш, хикәя 
фигыльнең беренче зат берлеген 
-ыйым кушымчасы белән төрлән-
дерү урта диалектның минзәлә 
[Рамазанова, 1984, с. 98] сөй-
ләше өчен дә хас. Мишәр диа-
лектының Мордва Респуб ли касы 
[Бурганова, б. 111] һәм Пенза 
[Махмутова, 1962, с. 144] өлкә-
сендәге сөй ләш ләрендә мондый 

фигыльләр берлек һәм күп лектә 
теләк, боерык мәгънәсендә генә 
кулланыла.

Чибәркүл районында яшәү-
че нагайбәкләр сөйләшендә исә 
хәзерге заман хикәя фигыльнең 
I зат кушымчаларының тулы 
формасы (-мын, -мен) белән ясау 
очраклары да күзәтелә: Мин шун-
да барамын әле. Мин аны җақ-
шы беләмен. Ашарға пешереп йө-
ри мен. Уйлыймын да уйлыймын.

Татар телендә хикәя фигыль-
ләрнең I зат берлегендә зат 
кушымчасы ике вариантта: 
тулы -мын һәм кыскартылган -м 
кушымчасы белән белдерелергә 
мөм кин. Урта диалект сөйләш-
лә ре нең күпчелегендә бу кушым-
чаның кыскартылган вариан-
ты әйтелә. Хәзерге заман хикәя 
фигыльнең I зат берлек санын 
-мын, -мен кушымчалары белән 
төрләндерү керәшен татарлары-
ның уртак билгеләреннән санала. 
Мондый үзенчәлек бигрәк тә әдә-
би тел йогынтысыннан ераграк 
булган сөйләшләр (касыйм, нок-
рат-кистем, красноуфим, эчкен, 
сафакүл) өчен хас. Кыскартылган 
-м кушымчасы белән параллель 
рәвештә бу форма мишәр һәм се-
бер татарлары диалектларында 
да шактый актив кулланыла.

Чибәркүл районында яшәүче 
нагайбәкләр сөйләшендә, си рәк 
кенә булса да, хикәя фигыль нең 
-ып, -еп формалы хәл фигыль 
+ утыра, сирәк кенә йата яр-
дәмче фигыльләре белән ясал-
ган төре кулланыла. Бу форма 
эш-хәл ләрнең нәкъ сөйләү мо-
ментында башкарылуын бел-
дерә. Сөйләүче хәбәр ителгән 
процесс ның үтәлеше турында 
үзе хә бәр итә. Зат  кушымчалары  
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ярдәмче фигыльләргә  ялгана, 
ягъни бу фигыльләр хәзерге за-
ман хикәя фигыльләренең төр-
ләнеш закончалыгыннан чыгып 
 үзгәрәләр.

Мисаллар: Теге монда килеп 
утыра. Малайлар урамнан китеп 
утыралар. Тәрәзәләрдән җил ке-
реп утыра. Мин ашарға пеше-
реп утырам. Папау (әти) басуға 
китеп утыра. Сыйыр көтеүдән 
қайтып җата. Әнә әбийең ки-
леп җата. Анна урамдан китеп 
җата.

Эш-хәлләрнең сөйләү мо-
мен тында башкарылуын -ып 
утыра, -ып ята тибындагы ана-
литик конструкцияләр белән бел-
дерү ягыннан нагайбәк сөйләше 
себер татарлары диалекты белән 
зур уртаклык күрсәтә [Тумаше-
ва, 1961, б. 76, 85]. Бу үзенчәлек 
әлеге диалектның гомум харак-
тердагы билгеләре булып санала. 
Хәзер ге заман хикәя фигыльләр-
нең -ып утыр, -ып ят формасы 
Урал зонасында таралган злато-
уст, красноуфим, эчкен, сафакүл 
сөйләшләре өчен дә хас. 

Әдәби телдәге кебек үк, на-
гайбәк сөйләшендә дә -ды фор-
малы категорик үткән заман 
башкарылуында бернинди шик 
булмаган, кабатланмаган, тәмам-
ланган эш-хәлләрне белдерә. 
Категорик үткән заман форма-
сы, татар әдәби телендәге кебек, 
сөйләштә дә -ды, -ты кушымча-
лары белән ясала һәм II төр зат 
кушымчалары белән төрләнә.

Мисаллар: Кәтүк (Екате-
рина) бирде бу қабақны. Әле 
кичә генә безгә кергән иде. Син 
аны сарайға қуйдың. Мәче итен 
ашамады. Без бу җортны бабай 
белән салдық. Ул икенче аѡылға 

кү чеп китте. Без қоро җиргә 
уты рырға килмәдек, ди қода. Без 
инде кырға барып җиттек.

Нагайбәк сөйләшендә -ды 
формалы категорик үткән заман 
урта диалектның Урал төбәгендә 
таралган күп кенә сөйләшләрен-
дәге кебек исә теркәгече белән 
килеп, башкарыла торган эш яки 
хәлләрнең шартын белдерә тор-
ган аналитик тезмәләр ясарга 
мөм кин: Саудым исә, сөт би рә-
мен. Китәр бақытлары җитте 
исә, қодаларның әйберләрен бирә 
торғаннарыйы. Киленнең бүләк-
ләрен урладылар исә, ул аны қақ 
(хак, акча) түләп ала (туй йола-
сыннан). Җылы көннәр җитте 
исә, урманға чығалар.

Категорик үткән заман хи-
кәя фигыльләрнең, исә теркәгече 
бе лән килеп, шарт мәгънә лә рен 
бел дерү ягыннан да нагайбәк 
сөйләшенең урта диалектның 
Уралда таралган башка сөйләш-
ләре белән якынлыгы күренә. 
Шундый сөйләшләрдән нок рат-
кис тем, минзәлә, бөре, пермь, 
красноуфим, эчкен, абдулла һәм 
каргалы сөйләшләрен күрсәтеп 
китәргә кирәк. 

Нәтиҗәле үткән заман, әдә-
би телдәге кебек, нагайбәк сөйлә-
шендә дә -ган формалы сыйфат 
фигыльгә нигезләнә һәм I төр 
зат кушымчалары белән төрләнә. 
Үзенең мәгънәләре белән -ган 
формалы нәтиҗәле үткән заман 
әдәби телдән, керәшен татарла-
рының башка сөйләшләреннән 
аерылмый. Билгеле булганча, бу 
заман үткәндә булган, ләкин нә-
ти җәсе хәзерге вакытта дәвам ит-
кән эш-хәлләрне белдерә. Берлек 
һәм күплек саннарда килгәндә, 
фигыль нигезендәге [н] авазы 
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кушымчадагы [м], [б] авазлары 
тәэсирендә ассимиляцияләшә.

Мисаллар: Син инде бу эш-
тән туйып беткәнсең. Мин бар-
ғаммын да барғаммын, анда ба-
расы түгел икән. Ул инде әллә 
қачан үлгән. Сез аны да күргән-
сез икән инде. Парижлар җыр-
лағаннар, без дә җырлыйық әле.

Тәмамланмаган үткән за-
ман нагайбәк сөйләшендә дә, 
әдә би телдәге кебек үк, -а, -ә, -й, 
-и кушымчалы хәл фигыль һәм 
иде ярдәмче фигыле белән яса-
ла һәм II төр зат кушымчалары 
бе лән төрләнә. Ләкин сөйләштә 
иде ярдәмче фигыле, урта диа-
лект сөйләшләренә хас булган-
ча, фонетик яктан үзгәреп, төп 
фигыльгә кушымча формасында 
ялганып әйтелә. 

Үткән заманның әлеге фор-
масы, әдәби телдәге кебек тә-
мамланмаган, дәвамлы булган 
яки кабатланып килгән эш-хәл-
ләрне белдерә. Семантик эчтә-
леге белән татар әдәби теленнән 
 аерылмый.

Мисаллар: Без Нәчти белән 
бергә барайық, ул лафкадан 
чығып килә. Сез теге көнне нәр-
сә эшлийегез? – Бәрәңге ала йық. 
Син андый книгалар уқыйың 
бит, қарт. Бик күп бороңғо җы-
руларны беләйек, қәзер оноттоқ. 
Ул көйнө Мәтүк (Матрена) тә 
беләйе.

Әдәби телдәге кебек үк, бу 
форма фигыльләр үткәндә баш-
карылган эшләрнең тәмамланып 
җитмәвен, аның дәвамлы рәвеш-
тә кабатланып торуын белдерә.

Күптән үткән заман на-
гайбәкләр сөйләшендә дә -ган 
формалы сыйфат фигыль һәм 
иде ярдәмче фигыле белән ясала 

(барған + ыйы, килгән + ийе) һәм 
II төр зат кушымчалары алып 
төрләнә, урта диалектның күпче-
лек сөйләшләрендәге кебек, иде 
ярдәмче фигыле, төп фигыльгә 
кушымча кебек ялганып (-ыйы, 
-ийе), фонетик яктан үзгәрә.

Үткән заман хикәя фигыль-
нең -ган+ыйы (-ган иде) форма-
сы, әдәби телдәге кебек, үткән 
заманнан алда булган икенче бер 
эш-хәлләрне белдерә. Бу фигыль 
үткәнгә карата перфект мәгъ-
нәсен, ягъни эшнең үзеннән биг-
рәк, аның нәтиҗәсен белдерү 
үзенчәлегенә ия.

Мисаллар: Барғаныйық әле 
кичә генә алар җағына, ул күрен-
мәде. Элек арыш чәчкәннәрийе, 
булмады, хәзер, бодай ғына инде. 
Без килеп җиткәндә, афтабуз 
киткәнийе инде. Әле генә кереп 
чыққаныйы. Без үскәндә теш-
темә қуу (кырау куу йоласы) 
беткәнийе. Ышансаң, үзем ки-
лермен дигәнийе. 

Кабатлаулы үткән заман-
ның сөйләштә берничә төре бар: 

1. Хәл фигыльнең -а, -ә, -й 
формасына борынгы -дыр, -дер 
кушымчасы һәм + иде (сөйләштә 
-ыйы, -ийе) ярдәмче фигыле ял-
гау юлы белән ясалган катлаулы 
аналитик формасы.

Татар теленең урта диалект 
сөйләшләренә хас булганча, 
-адыр + ыйы (иде) формасы үт-
кән дә булган гадәти, кабатланып 
торган эш-хәлләрне белдерә: Ба-
рышадырыйық алар белән элек, 
алар безгә киләдерийе, ашқа йө-
решәдерийек. Элек кийәү am бе-
лән чығадырыйы туй бығытын-
да. Җитен үсәдерийе элек бездә. 
Ул монда буладырыйы. Дәдәй 
безне бик йаратадырыйы. Ки-
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беттән ғарыслар (гарус) алады-
рыйық та эшлидерийек.

Кабатлаулы үткән заманның 
бу формасын куллануы белән на-
гайбәк сөйләше урта диалектның 
казан арты сөйләшләре белән 
зур уртаклык күрсәтә. Бу фор-
ма мишәр диалектында да киң 
 таралган. 

2. Сыйфат фигыльнең -ыр, 
-ар формасы һәм иде ярдәмче 
фигыле белән ясалган кабатлау-
лы үткән заман формасы. Юклык 
формасы -мас кушымчалы ни-
гезгә иде ярдәмче фигыле ялгану 
юлы белән ясала, ә зат кушым-
чалары иде ярдәмче фигыленә 
 ялгана.

Кабатлаулы үткән заманның 
-р + ыйы (иде) формасы урта 
диа лект өчен генә хас булган 
билгеләрдән санала. Бу форма 
да, казан арты сөйләшләрендәге 
кебек үк, югарыда китерелгән 
-адырыйы формасының синони-
мы буларак, эш яки хәлнең, сөй-
ләү моменты белән чагыштыр-
ганда, күптән булып узуын, 
га дәти, һәрвакыт кабатланып 
торуын белдерә. Гадәттә, бу хәл-
ләр сөйләүче тарафыннан хатирә 
рәве шендә искә алына.

Мисаллар: Без кичен аларға 
барып утырғанда, шулай дип 
сөйләрийе. Безнең картлар Бака-
лы йағыннан килдек дип сөйләр-
ләр ийе. Боронғы заманда шулай 
чегәннәр җерерләрийе. Уйыннан 
қайтқанда «Тозға бару» көйөн 
җырлап қайтырыйық.

Кабатлаулы үткән заманның 
бу формасын куллануы белән дә 
нагайбәк сөйләше урта диалект 
сөйләшләренә (казан арты, тау 
ягы, бәрәңге, минзәлә) якын тора 
[Татар теленең..., б. 636].

3. Сөйләштә аналитик фор-
малы сыйфат фигыльгә (-а + 
тор ган) + иде ярдәмче фигыле 
кушылып ясалган (ала торған 
идем) форма да актив кулланыла. 
Бу заман үткәндә булган гадәти, 
дә вам лы яки кабатланган эш-хәл-
ләр не белдерә: Мин җәш бағыт-
та да бик җырлый торғаныйым. 
Алар сату итә торғаннарыйы. 
Без элек am белән җөрей торға-
ныйық. Син бит ул бәйетне әйтә 
тор ғаныйың.

Киләчәк заман хикәя фи-
гыль нең сөйләштә өч формасы 
бар: 

1. -ыр, -ер, -р формасы. Ки-
ләчәк заман хикәя фигыльнең бу 
формасы -ыр, -ер, -р кушымчалы 
киләчәк заман сыйфат фигыльгә 
нигезләнә һәм I төр зат кушым-
чалары белән төрләнә.

Киләчәк заман хикәя фи-
гыльнең -ыр формасы сөйләү мо-
ментыннан соң үтәләчәк эшләр-
не билгесезлек төсмере белән 
белдерә. Сөйләштә I зат берлек 
формасында тулы (-мын, -мен) 
һәм кыскартылган (-ым, -ем) ва-
риантларында кулланыла. Әгәр 
дә фигыль [р] тартыгына тәмам-
ланса, сыйфат фигыль күрсәт-
кечендәге  [р] тартыгы еш кына 
төше реп калдырыла: барым – 
барырмын, күрем – күрермен, 
җарым – ярыр мын, бором – бо-
рырмын.

Әдәби телдән аермалы була-
рак, сөйләштә кыскартылган ва-
риантлар да кулланыла: Бозауга 
каптырым дип, кесәмә ипей ты-
к,к,аныйым. Мин мунчаны үзем 
булдырып к,айтырым. Карарым 
әле үзем дә. Мин табарым, син 
тапмассың. Өйне җыйышты-
рым син кайтыуга.
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Киләчәк заман хикәя фи гыль-
ләрне шушы рәвешчә кыс картып 
куллану керәшен  татарларының 
башка сөйләшләре өчен дә хас. 
Әйтергә кирәк, -ыр формалы 
киләчәк заман хикәя фигыльләр-
не I, II затларда тулы һәм кыскар-
тылган кушымчалар белән төр-
ләндерү татар диалектларының 
барысында да күзәтелә [Юсупов, 
с. 71]. Шулай да, Л.Т. Мәхмү това 
әйтүенчә, I төр зат кушымча-
ларны кыскартып куллану аеру-
ча мишәр сөйләшләре өчен хас. 
[Махмутова, 1978, с. 144].

2. Киләчәк заман хикәя фи-
гыль мәгънәсендә -асы, -әсе 
кушымчалы сыйфат фигыльләр 
дә шактый актив кулланыла: Ул 
да иртәгә барасы әле. Мәтүк 
(Матрена) бу җырны өйрәнеп 
килә се. Анда җиләкнең бетә се 
дә җук. Бүген балалар машина 
бе лән қайтасы. Питүк (Петр) 
 бә рәң ге алучыларға таѡық 
 суйасы.

Билгеле булганча, -асы, -әсе 
кушымчалы фигыль урта диалект 
сөйләшләре өчен үзенчә лекле 
күренешләрнең берсе булып 
исәпләнә. Бу яктан да нагайбәк 
сөйләшенең урта диалект, аерым 
алганда, керәшен татарларының 
башка сөйләшләре белән зур ур-
таклыгы күренә.

3. Сөйләштә, сирәк кенә бул-
са да, -ачак, -әчәк кушымчалы 
ки ләчәк заман хикәя фигыль-
не куллану очраклары бар. Бу 
форма, әдәби телдәге кебек үк, 
ки лә чәк тә һичшиксез башкары-
лачак яки башкарылырга тиеш-
ле эш-хәл турында хәбәр итә: 
Алар эрәтләнә чәк хәзер. Мин әй-
тәчәкмен, ул әйт те дип. Шулай 
дисәң генә кү ңел ле булачақ. Бәй-

рәм булды исә, ул тағы қайтып 
җитәчәк, тағы нәр сә теләсә, 
шуны эшләп җөрийәчәк.

Билгеле булганча, -ачак, 
-әчәк кушымчалы сыйфат фи-
гыльләр нигезендә ясалган кат-
гый киләчәк заман формасы, 
нигездә, урта диалектның казан 
арты, тау ягы, бәрәңге, минзәлә 
сөйләшләре өчен хас. Бу форма-
ның нагайбәк сөйләшендә кул-
ланылуы, аның югарыда күрсә-
телгән сөйләшләр белән генетик 
якынлыгы турында сөйли.

Теләк фигыль. Сөйләштә 
те ләк, теләк-ният мәгънәләрен 
белдерә торган түбәндәге фор-
малар һәм конструкцияләр кул-
ланыла.

1. Татар теленең башка сөй-
ләшләрендә дә, теләк фигыль-
нең төп формасы булып, бо-
рынгы -гай кушымчалы теләк 
фи гыльләрдән фонетик үзгәреп 
ясалган формасы кулланыла: 
ғай > -ай > -ым+ым; -ый+ық.

Нагайбәк сөйләшендә бу 
кушымчалар тар сузыклар белән 
ясала һәм формасы белән хәзерге 
заман хикәя фигыльләрнең I заты 
белән туры килә: Мин тиз генә 
сыйыр саѡып керийем (керим). 
Бабайның күлмәген җуѡыйм 
(юыйм) дип тотындым. Кереп 
чығыйм (чыгыйм) дип кердем. 
Уйнап қына әйтийем (әйтим) 
дигәнийем. Пидура эштән қайт-
қанчы, бәрәңге ала торойоқ 
( торыйк).

Бу үзенчәлеге белән дә на-
гайбәк сөйләше керәшен татар-
ларының башка сөйләшләреннән 
аерылмый [Баязитова, б. 104]. 
Теләк фигыльләрне тар сузык-
лы -ыйым, -ийем кушымчалары 
белән белдерү мишәр диалекты-
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ның да үзенчәлекле билгеләрен-
нән санала [Юсупов, с. 205].

2. Нагайбәк сөйләшендә -гай 
формалы теләк фигыль, урта 
диалекттагы кебек үк, юклык 
кисәкчәсе -ма белән генә килә 
ала һәм булуы мөмкин эш-хәл-
ләрне белдерә. Татар әдәби те-
лендә исә -ғай, -гәй кушымчалы 
фигыльләр, моннан тыш, ихти-
малдан саклану, булырга мөм-
кин әш-хәлләрне белдерү белән 
бергә, искитмәү мәгънәсендә дә 
кулланыла [Современный та-
тарский..., с. 239]: Җаңғыр җау-
мағайы әле, чамалағыз. Чиләбегә 
бармағайық әле бу арада. Син 
болай сөйләшеп утырғанда, ба-
лалар бақчаңны чистартып чық-
мағайы. Мин дә бу җегет белән 
Сарашлыға қызларыма китмә-
гәйем әле. Җәй бик әссе торды, 
урақ бақытында қына җаңғыр-
лар башланып китмәгәйе.

Теләк фигыльнең бу төре 
һәм анда бирелә торган мәгъ-
нәсе белән нагайбәк татарлары-
ның сөйләше татар диалекты-
ның казан арты сөйләшләренә 
якын тора [Җәләй, б. 25]. Мишәр 
диа лек тында һәм урта диалект-
ның тау ягы сөйләшендә мон-
дый фигыльләр искитмәү мәгъ-
нәсендә йөри [Татар теленең...,  
б. 632].

3. -асы, -әсе кушымчалы 
сыйфат фигыль һәм килә ярдәмче 
фигыле белән ясалган аналитик 
тезмә, татар әдәби телендәгеши-
келле үк, субъектив теләкне бел-
дерә: Минем дә барып қарыйсым 
килә аларның өйләрен. Қунаклар-
ның ашыйсылары килә торған-
дыр инде. Эшлисе килгән кеше 
эшлисе килә дип кенә сөйләнеп 
йөрми, эшли дә ташлый.

4. II зат боерык фигыльгә иде 
ярдәмче фигыле кушылып, ки-
ңәш мәгънәсе белдерелә. Ләкин 
ярдәмче фигыль, әдәби телдән 
аермалы буларак, зат күрсәтке-
че алмый, зат мәгънәсе син ал-
машлыгы аша ачыклана. Әдәби 
телдә мондый теләк фигыльләр 
-ырга + иде, -ырга кирәк + иде 
конструкцияләренә туры килә: 
Син тегесен дә алыйы (ал идең), 
монысын да алыйы (ал идең). 
Бәлә кәй караватта йатыйы (ят 
идең) син. Син аны әбигә әйтийе 
(әйт идең). Син аны безгә чақы-
рыйы (чакыр идең).

Теләк фигыльнең бу формасы 
татар теленең Урал төбәгендә та-
ралган сөйләшләрнең күпчелеге 
өчен хас. Шундыйлардан пермь, 
златоуст, красноуфим, эчкен, 
нок рат-кистем сөйләшләрен күр-
сәтергә мөмкин.

Өченче затка караган мон-
дый фигыльләр, әдәби телдәге 
кебек үк, көчле теләк мәгънәсен 
белдерә. Бу очракта да зат күр-
сәткече кыскартып әйтелә: Ике  
рәт килсеийе (килсә иде) җәш 
бағытлар. Сүзгә монсо оста 
булсыйы (булсын иде), ичмасам. 
Мән дә (кеше) кеѡек (кебек) кенә, 
җакшы ғына җөрсийе (йөр-
сен иде).

5. -ыр, -ер, -ар, -әр формалы 
сыйфат фигыль һәм иде ярдәм-
че фигыле тезмәсеннән торган 
 форма:

а) беренче зат берлек һәм 
күп лек санда, әдәби телдәге ке-
бек үк, сөйләүченең киләчәктә 
булачак эш-хәлләрне үтәү, башка-
руга булган теләген белдерә: Мин 
дә синең белән Сарашлыға ба-
рырыйым. Җаңға суйған иттән 
аш ашарыйым дип  уйлағаныйым 
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иртән. Бергәләп, иркенгә чығып 
қайтырыйық, ичмасам. Икенче 
килгәндә җыруларның барсын да 
әзерләп қуйарыйық.

ә) икенче зат берлек һәм 
күплек санда киңәш, киңәшле 
теләк, боеру төсмерләрен бел-
дерә: Син дә барырыйың шунда, 
кеше барғанда. Айағыңа кийәри-
ең, бүген салқын бит. Үзеңнең 
анда барасыңны кийәү артыннан 
әйтеп җибәрерийең.

б) киләчәк заман хикәя фи-
гыльнең өченче зат күплеге, 
-лар кушымчасы һәм билгеле 
бер интонация белән әйтелгән-
дә, сөйләүченең башкарылырга 
тиешле эш-хәлләргә үзенең уңай 
мөнәсәбәтен, теләк-киңә шен 
бел дерә: Утырырлар, аш эчәр-
без. Ки те рерләр аны өйгә, без 
барыбер өйдә утырабыз. Аны 
анда қал дырмаслар, җыйыбрақ 
ку йарлар.

6. Инфинитивның -ырга, 
-ергә формасы һәм кирәк модаль 
сүзе белән ясалган конструкция-
ләр теләк, киңәш мәгънәләрен 
белдерә: Суймасқа кирәгийе мал-
ларны бу бағытта (вакытта). 
Чәйнекне утыртырға кирәгийе, 
кайнап чыққан булырыйы инде.

7. -мак, -мәк кушымчалы фи-
гыль + бул ярдәмче фигыль бе лән 
ясалган тезмәләр ниятле те ләк 
мәгъ нәсен белдерә. Мондый фи-
гыль ләр зат белән төрләнә, зат 
ку шым часы ярдәмче фигыльгә 
ялгана:

Мисаллар: Моннан башым-
ны алып китмәк булам. Син аның 
белән ничек тормақ буласың. Ней 
күрсәтмәк буласың инде. Ул анда 
үзе бармақ булған.

Теләк-ният мәгънәләрен бел-
дерә торган бу форма урта диа-

лектның минзәлә, себер татар-
лары [Тумашева, 1959, с. 177], 
сирәк кенә подберезье керәшен-
нәре [Арсланов, с. 23], кайбер 
мишәр [Махмутова, 1978, с. 75] 
сөйләшләрендә дә тер кәлгән.

8. Татар әдәби телендә ният- 
максат мәгънәсе -макчы (-мәк че) 
+ була (бармакчы була), -макчы 
(-мәкче) + иде (бармакчы иде) 
аналитик формалары белән бел-
дерелә; зат кушымчалары өч 
затта да була, иде ярдәмче фи-
гыльләренә ялгана. Нагайбәк сөй-
ләшендә, әдәби телдән аермалы 
буларак, бу мәгънә үзенчәлекле 
синтетик форма белән бел дерелә:

а) -макчы формасы фәкать 
I зат берлектә генә килә;

ә) зат кушымчасы -м, -макчы 
формасына турыдан-туры ял-
гана;

б) заман мәгънәсе контекст 
аша ачыклана: Көтеүгә берәр-
сен җаллап та қушмақчым 
(кушмакчы идем, кушмакчы бу-
лам), беркемне дә таба алмы-
йым. Канфитны җаратмақчым 
(конфетны яратмакчы идем) да, 
ашап бумый, теш начар. Мин 
аларға бармақчым әле (бар-
макчы булам). Уйлап-уйлап, шул 
йаққа чығып китмәкчем (чыгып 
китмәкче булам) әле. Мин сине 
аларға алып бармақчым (алып 
бармакчы идем), син Мәтүкләргә 
җыр җазарға киткән.

-мәкче кушымчасы алган 
әйтә фигыле сөйләштә кереш 
сүз буларак кулланыла һәм әдәби 
телдәге әйтмешли сүзенә туры 
килә: Син әйтмәкче (әйтмешли), 
әллә нинди уйлар уйлап утырам. 
Нәчти әйтмәкче (әйтмешли), 
бөтә керәшен көйләре җазылып 
беткән. Ул әйтмәкче (әйтмеш-
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ли), җырчы таѡық кеѡек берү-
зем утырам җыру җырлап. 
Питүк әймәкче (әйтмешли), қы-
зық булып китте әле.

Теләк-ният итү мәгънәләрен 
күрсәтелгән формалар белән 
белдерү сөйләшнең үзенчәлекле 
билгесе булып санала.

Максатлы ният, теләк мәгъ-
нәсен сөйләштә тагын - ырга, 
-ергә кушымчалы инфинитив 
һәм итә ярдәмче фигыле белән 
бел дерү дә киң таралган: Идән 
җы ѡарға итә (юмакчы була) 
минем қызым. Мин сыйа пыйма 
бастырырға иткәйем (итек бас-
тырмакчы идем). Бүген буран 
чығарға итә (чыгырга җыена). 
Бер тазда икегез дә җыѡарға 
итәсезме (юмакчы буласызмы)? 
Менә шу хәлләрне сезгә сөйләргә 
итәм (сөйләмәкче булам).

Ният-максат мәгънәсен ин-
финитив һәм итә ярдәмче фигы-
ле белән белдерү татар теле нең 
Уралда таралган сөйләш ләре-
нә хас, шундыйлардан пермь 
[ Рамазанова, 1996, с. 21], эчкен, 
са факүл, златоуст сөйләшлә  рен 
күр сәтергә мөмкин. Бу үзенчә-
лек башкорт телендә дә күзәтелә. 
Күрсәтелгән сөйләшләрдә -ырга 
+ итә формалы фи гыль ләр нең 
кулланылуы башкорт теле йо-
гынтысында барлыкка килгән 
дип әйтергә нигез бар. Чөнки бу 
күренеш бигрәк тә башкорт диа-
лектларына күрше булган сөй-
ләшләрдә күзәтелә.

Урта диалект сөйләшләрен-
дәге кебек, ният-максат мәгънәсе 
-асы, -әсе + була (яки иде) кон-
струкциясе ярдәмендә дә белде-
релергә мөмкин. Мәгънәсе һәм 
стилистик функциясе белән ул 
югарыда китерелгән ният-теләк 

мәгънәләрен белдергән форма-
ларның синонимы булып тора: 
Аш пешерәсе булып тотындым. 
Алар да райунға барасы булған-
нар. Иртә белән киләсе булып 
китте әле ул безгә. Март айын да 
китерәселәрийе, китер мәделәр.

Боерык фигыль. Боерык 
фигыльләрнең формалары һәм 
мәгънә төсмерләре ягыннан да 
нагайбәк сөйләше татар әдәби 
теленнән һәм урта диалектның 
нигез сөйләшләреннән аерыл-
мый. Билгеле булганча, боеру 
наклонениесе эшкә кушу, бое-
ру, өндәү, әмер итү мәгънәләрен 
белдерә. II затның берлек һәм 
күплек саннарында юклык һәм 
барлык формаларында килә. 
II зат берлек санында нуль фор-
масы белән ясала: Бар әле, 
дәдәңнең қапчық аѡызын тотып 
тор. Паѡыларға әйт, әнисе үзе 
киләм дигән Чибәркүлгә, бу йалға 
аѡылға қайтмасын. Нәчти безгә 
қунаққа килсен. Тиз генә кийен, 
әтийең белән Чибәркүлгә бара-
сың. Сез урамда озақ йөрмәгез, 
әбиләрегезгә сәғәт бишкә килеп 
җитегез дидем.

Шарт фигыль. Шарт фи-
гыльләрне куллану буенча да 
нагайбәк сөйләше әдәби телдән 
һәм татар теленең башка сөй-
ләшләреннән аерылмый. Сөй-
ләштәдә шарт фигыльләр махсус 
-са, -сә кушымчалары белән бел-
дерелә һәм II төр зат кушымчала-
рын алып төрләнә:

Билгеле булганча, шарт нак-
лонениесе икенче бер процесс-
ның үтәлү-үтәлмәвенә шарт бу-
лып килгән эш-хәлләрне белдерә: 
Мәтүк (Матрена) бағыт тапса, 
без ул җыруларны җырлап та 
бирербез әле; Син Сарашлыға 
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барсаң, минем тыѡғаннарыма да 
керерсең; Көннәр салқын торса, 
малларны суйасы булыр.

Югарыда әйтеп үткәнебезчә, 
шарт мәгънәсе -ды, -де формалы 
үткән заман хикәя фигыль һәм 
исә теркәгече белән дә белдере-
лергә мөмкин: Ишекне җапмый 
қалдың исә, хәзер өй сыуѡынып 

қуйа. Ийелеп эшләдем исә, папау 
(әти) бер дә җаратмый.

Югарыдан күренгәнчә, на-
гайбәк сөйләше татар теле диа-
лектлары системасыннан читтә 
тормый. Грамматика өлкәсендә 
дә ул әдәби тел һәм урта диалект-
ның башка сөйләшләре белән зур 
уртаклык күрсәтә.
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ХХ ГАСЫР БАШЫ ТАТАР ГАЗЕТАСЫНДА 
МӘГЪЛҮМАТИ ЖАНРЛАР

В данной статье предпринимается попытка систематизации и анализа ин-
формационных жанров татарской газеты начала ХХ в. на примере текстов та-
тарских газет «Вакыт» и «Борхане таракки». Из всех информационных жанров 
в рассматриваемых газетах чаще всего встречаются заметка и объявление.

Ключевые слова: литературный язык, язык газеты, жанры газетного тек-
ста, информационные жанры.

Бүгенге көн тел белеме кы-
саларында галимнәр теге 

яки бу әдип иҗатының те-
лен фәнни яктан өйрәнүгә зур 
игътибар бирә. Ләкин шул ук 
вакытта телнең иҗтимагый 
тор мышның башка өлкәләрен-
дә кулланылышын чагылдыра 
торган текстлар да юк түгел. 
Алар арасында вакытлы матбу-
гат бит ләрендә басылган текст-
лар аерым бер урын алып тора 
[Миннуллин, с. 3–4; Мирхаев, 
Гумеров, с. 49–54].

Билгеле булганча, XIX гасыр 
ахыры – XX гасыр башы татар 
милли әдәби теленең формала-
шуында һәм камилләшүендә ае-
руча мөһим бер чор булып тора. 
Нәкъ менә ХХ гасыр башында 
«татар вакытлы матбугаты» дигән 
күренеш барлыкка килеп, җәмә-
гатьчелектә киң таралыш ала. 
Бүген галимнәр газета тексты-
ның жанрлар системасы турында 
сүз йөрткәндә, аның өч төп төр-
гә бүленүен ассызыклый: мәгъ-
лүмати, аналитик һәм әдәби -пуб-
лицистик жанрлар [Пельт, с. 8].

Мәгълүмати жанрларга иң 
элек хәбәр җиткерү функциясе 
хас. Әлеге жанр кысаларында 

кыска вакыт эчендә һәм җый-
нак формада теге яки бу күре-
неш яисә вакыйга турында хәбәр 
ителә. Аналитик һәм әдәби-пу-
блицистик жанрларга исә тәэсир 
итү функциясе йөкләнә. Анали-
тик жанрлар мәгълүмати жанр-
ларга караганда киңрәк вакыт 
аралыгында языла, аларда фак-
тлар һәм вакыйгалар система-
сының нигезле өйрәнелеше һәм 
анализы, логик йомгак урын ала. 
Әдәби-публицистик жанрлар, ни-
гездә, көчле эмоциональ төсмер-
гә ия. 

Тәкъдим ителгән әлеге мәка-
ләдә без «Вакыт» (Оренбург, 
1906–1918) һәм «Борхане тәрәкъ-
кый» (Әстерхан, 1906–1911) га-
зеталары нигезендә ХХ гасыр 
башы вакытлы матбугатында 
урын алган мәгълүмати жанр-
ларга анализ бирүне максат итеп 
 куябыз. 

«Борхане тәрәкъкый» газета-
сында басылган мәгълүмати жан-
рлар арасында иң киң таралган-
нарының берсе – заметка (хәбәр). 
Хәбәрнең төп максаты – билгеле 
бер вакыт кысаларында укучыга 
мәгълүмат җиткерү. Әлеге төр 
текстларның кыскалыгы аларны 



18 ФӘННИ ТАТАРСТАН. 2016. № 4

әзерләүгә бирелгән вакыт кыса-
ларының чикләнгәнлеге белән 
аңлатыла. Мәсәлән, «Борхане 
тәрәкъкый» газетасында ба-
сылган хәбәрләрнең күләме бер 
җөмләдән алып дүрт-биш җөмлә 
тәшкил итә, ләкин гадәттә алар 
бер-ике җөмләдән артмый. Әлеге 
җөмләләр бер баганага урнашкан 
ун-унбиш кыска юлдан гыйбарәт. 

 «Борхане тәрәкъкый» га-
зетасында басылган хәбәрләр 
гадәттә ике төргә бүленә – хрони-
каль һәм кыска хәбәрләр. Әлеге 
текстлар, нинди төрдән булула-
рына карамастан, төрле рубрика 
кысаларында блоклап биреләләр. 
Хәбәр жанры иң еш басыла тор-
ган рубрикалардан, мәсәлән, «Ру-
сия хәбәрләре», «Хаҗитархан 
хәбәрләре» һ.б. яисә «Хаҗитар-
хан февраль 21», «Хаҗитархан 
октябрь 15» дип исемләнгән ка-
лендарь яңалык рубрикаларын 
атап үтәргә мөмкин. Хәбәр текст-
ларына сирәк очракларда гына 
исем куела.

Мисал өчен «Борхане тә-
рәкъ кый» газетасында «Русия хә-
бәрләре» рубрикасы кысаларын-
да басылган хәбәр текстыннан 
өзекне карыйк: [kief törmä sen dä 
ülem cazasyna xökem qy lyn ğan 
palitičiskiny asarğa palač bulyp 
jallanğač aristant puš kof ny palač 
bulğanlyğy öčen ip täš aristant lary 
qaj čy berlän 16 cir dän cäräxät lä gän-
lär] («Борхане тәрәкъкый», алга 
таба – «Б.т.», «Палачны җәрәхәт-
ләгәнләр», № 30, 1906). Югарыда 
әйтелгәнчә, әлеге рубрика бер-
ничә кыска информацион текст – 
хәбәрдән гыйбарәт. Бу очракта 
һәрбер текстка үз исеме куела. 

Хәбәр жанры «Вакыт» га-
зетасы битләрендә дә киң кул-

ланыла. «Борхане тәрәкъкый» 
газетасыннан аермалы буларак, 
«Вакыт»та гадәттә киңәйтелгән 
хәбәр еш очрый. Алар ярдәмен-
дә автор күренеш яки вакыйга 
турында мәгълүмат кына биреп 
китми, ә бәлки аларның сә бәп-
ләрен һәм нәтиҗәләрен дә ачып 
бирергә тырыша. Бу исә текст-
ның күләменә дә йогынты яса-
мый калмый. «Вакыт» газетасын-
да басылган хәбәрләр  шулай ук 
блоклап «Оренбург хәбәрләре», 
«Рәсәй хәбәрләре», «Әтраф 
хәбәрләре», «Рәсми хәбәрләр» 
кебек рубрикаларда аерым-аерым 
исемнәр астында бирелә. Мисал 
өчен чираттагы хәбәр текстының 
өзеген карыйк: [20 nče januarda 
fiadosija qalasyna berenče partija 
xacilar ilä ruski obšesyvanyŋ 
tsaritsa paraxody kilde. bunda 
1,140 xaci qajtty…] («Вакыт», 
далее – «В.», «Хаҗиларның кай-
туы», № 426, 1909). Әлеге текст-
ның «Хаҗиларның кайтуы» ди-
гән үз исеме бар, шул ук вакытта 
ул укучыга «Рәсми хәбәрләр» 
дип исемләнгән рубрика эчендә 
берничә хәбәр белән бер рәттән 
тәкъдим ителә. 

Без тикшерә торган газета-
ларда еш кулланыла торган та-
гын бер мәгълүмати жанр – отчет 
(хисап). Әлеге жанрның максаты 
теге яки бу фактны яисә вакый-
ганы җентекле рәвештә укучыга 
җиткерү. Хисапның күләме хәбәр 
жанры белән чагыштырганда си-
зелерлек дәрәҗәдә арта. Гадәттә 
әлеге төр мәгълүмати жанрның 
тексты сөйләм теленә якын тора. 
Газетада нигездә теге яки бу җы-
елыш, конференция, очрашу һ.б. 
чараларга багышланган хисаплар 
урын ала. Хисап, күптән түгел 
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булып узган чараны, аның реаль 
хронологик кысаларына нигезлә-
неп чагылдыра. Хисап авторы 
бары тик фактлар һәм детальләр-
не сайлап алуда гына катнаша 
[Гуревич, с. 26].

«Борхане тәрәкъкый» газе-
тасында хисаплар сирәк очрый, 
ә басылганнары – турыдан-ту-
ры хисаплар. Әлеге хисаплар-
ның текстында авторның кат-
нашы аеруча чикләнгән була, 
сөйләүченең чыгышы укучыга 
сүзгә сүз тапшырыла. Мисал 
өчен «Борхане тәрәкъкый» газе-
тасында басылган «Г. Думаның 
26 февраль җыелышында Са-
дри әфәнде Максудов нотыгы» 
дип исемләнгән хисаптан өзек-
не китерәбез: [xalyq wäkilläre 
äfän delär!.. xökümätneŋ bezgä 
mönä säbäte alyšuynyŋ berničä 
säbäp läre bar. İŋ möhime mämläkät 
säjäsätendäder ki... kinät mämurlar 
wä xökümät möselmanlarnyŋ ina-
rodis bulğanlyğyn iskä töšerdelär...] 
(«Б.т.», «Г. Думаның 26 февраль 
җыелышында Садри әфәнде 
Максудов нотыгы», № 139, 1911). 

«Вакыт» газетасында шу-
лай ук турыдан-туры хисаплар 
гына басылган, ләкин «Борхане 
тәрәкъкый» газетасыннан аер-
малы буларак биредә алар ешрак 
очрый. Мәсәлән, «Вакыт» та ба-
сылган хисаптан өзек: [g. dumada 
din kamisiasy ber dindän ikenče 
dingä küčü xaqyndağy läixäne 
tämam qabul itmešter. kamisianyŋ 
läixäse ošbudyr. berenče maddä: 
21 jäšenä etkän här ber kešegä här 
ber törle din wä mäzhäbkä küčärgä 
irekter...] («В.», «Диндә иркенче-
лек», № 433, 1909).

Тикшерелә торган газета-
ларда урын алган мәгълүмати 

жанрлар арасында игъланнар еш 
очрый. Игъланнарны без ике төр-
гә бүлеп карыйбыз: мәгълүмати 
һәм сату-алу игъланнары. Та-
нылган тел галиме М.Н. Кожина 
ассызыклаганча, ХХ гасыр ахы-
рында әдәби телнең кулланылыш 
даирәсе киңәюе нәтиҗәсендә, 
шул исәптән публицистик стиль-
дә дә, сату-алу игъланнары аеру-
ча таралыш ала [Кожина и др., 
с. 387]. Шунысы үзенчәлекле, 
сату-алу игъланнарының та-
тар вакытлы матбугатында инде 
ХХ гасыр башында ук, ягъни 
татар газета-журналлары бар-
лыкка килгәннән башлап, киң 
кулланылганлыгы күренә. Бүген 
тел галимнәренең бер өлеше са-
ту-алу игъланнарының югары 
дәрәҗәдә социальләшкән булуын 
күздә тотып, аларны публици-
стик стильгә караган текстларга 
кертәләр. Галимнәрнең икенче 
өлеше исә, әлеге текстларда баш-
ка функциональ стильләргә кара-
ган үзенчәлекләрнең дә булуына 
нигезләнеп, сату-алу игъланнары 
текстларының күпстильле бу-
луын ассызыклый.

«Борхане тәрәкъкый» газе-
тасында сату-алу игъланнары 
мәгълүмати игъланнар белән ча-
гыштырганда сирәгрәк очрый. 
Мәсәлән, мәгълүмати игъланга 
бер мисал китерик: [borhan taraqi 
matbäğasyna ečmi torğan jaxüd 
xezmätendän qalmyj torğan xäref 
cyjučy kiräk] – («Б.т.», «Игълан», 
№ 81, 1907).

«Вакыт» газетасында исә 
сату-алу игъланнары да, мәгъ-
лүмати игъланнар да һәр сан-
да диярлек урын ала. «Борхане 
тәрәкъкый» газетасында сату-алу 
игъланнары гадәттә соңгы биттә 
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басылса, «Вакыт»та мәгълүмати 
жанрларның әлеге төрен һәр га-
зетаның башында да, ахырында 
да табарга мөмкин. Аерым сан-
нарда сату-алу игъланнарын ба-
стыру өчен тулы бер бит бүленеп 
бирелә һәм «Борхане тәрәкъкый» 
газетасыннан аермалы була-
рак, «Вакыт»та әлеге игъланнар 
рәсемнәр белән бизәлә. «Вакыт» 
газетасында басылган сату-алу 
игъланына чираттагы мисал-
ны карыйк: [jaŋa basylyp čyqty! 
qozğynlar ojasynda. šaxtadağy 
möselman eščelär tormyšyna 
dair šärif äfände kamal qalämilä 
jazylmyš ğyjbrätle ber xikäjäder. 
xaqy 12 tien. počta ilä 14 tien] – 
(«В.», № 700, 1910).

«Вакыт» газетасында басыл-
ган сату-алу мәкаләләренең күп-

челеге исемсез бирелә, ә «Борха-
не тәрәкъкый» газетасында исә 
мәгълүмати игъланнар да, сату- 
алу игъланнары да «Игълан» исе-
ме астында басыла. Шунысы кы-
зык, «Вакыт»та басылган кайбер 
сату-алу игъланнарының текст-
лары параллель рәвештә гарәп 
һәм кирилл хәрефләре белән 
 бирелә. 

Шулай итеп, «Борхане 
тәрәкъкый» һәм «Вакыт» газе-
таларында басылган мәгълүмати 
жанрлар арасында иң киң тарал-
ганнары – хәбәр һәм игълан жан-
рлары. Шул ук вакытта хәбәр, 
аналитик жанрларга карый тор-
ган мәкалә жанры белән бер рәт-
тән, безнең тарафтан тикшерелә 
торган газеталарда күпчелекне 
тәшкил итә.
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТОПОНИМНАРЫНЫҢ 
ЭЛЕКТРОН КАРТОТЕКАСЫН ТӨЗҮ ТУРЫНДА

Топонимическая система Республики Татарстан формировалась в течение 
тысячелетий в сложных географических, исторических и лингвистических ус-
ловиях, на территории, которая постоянно оказывалась местом соприкоснове-
ния, взаимопроникновения и сосуществования различных родственных и не-
родственных этнических потоков. В статье автор знакомит с опытом составления 
электронной картотеки топонимов Республики Татарстан, где будут отражены 
результаты исследований, проведенных в этой области.

Ключевые слова: топонимия, топонимическая система, топонимы, ойко-
нимы, гидронимы, оронимы, каталог топонимов.

Географик атамалар иң мө һим 
мәдәният һәйкәлләреннән са-

нала. Төрле телләрдә, төрле ва-
кытта барлыкка килеп, алар ке-
ше лекнең күп гасырлык тарихын: 
табигый яшәү шартларын, матди, 
рухи һәм мәдәни тормышларын 
өзлексез үсештә чагылдыралар. 
Атамалар белән кызыксыну, алар-
ның яшерен мәгънәләрен, аталган 
объект белән мөнәсәбәтен аңлар-
га омтылу борынгы чорлардан 
ук килә, өстәвенә мәгариф һәм 
мәдәният үсешенә бәйле рәвештә 
әлеге кызыксыну елдан-ел арта 
бара. Киң даирә укучыларның 
кызыксынуын канәгатьләндерү-
нең бер юлы булып – топонимик 
сүз лекләр төзү тора. 

Татарстан Республикасының 
топонимнар системасы мең еллар 
дәвамында катлаулы географик, 
тарихи һәм лингвистик шартлар-
да, көнчыгыш, көнбатыш, көньяк 
һәм төньякның төрле тугандаш 
һәм тугандаш булмаган халык-
ларның даими рәвештә кушылу, 
катнашу һәм бергә яшәү урыны 
булган территориядә формалаш-

кан. Һәр миграцион дулкын үзен-
нән соң топонимик катламнар 
калдырган. Шуңа күрә һәр реги-
онның топонимик системасын 
географик, тарихи һәм лингвис-
тик яктан комплекслы итеп өй-
рәнү зарур.

Ономастик, шул исәптән то-
понимик лексика теге яки бу тел-
нең сүзлек составының аерылгы-
сыз өлешен тәшкил итә. Шуңа 
күрә географик атамаларның се-
мантикасын ачыклау, лингвистик 
һәм экстралингвистик фактор-
ларның атамалар сайлауга тәэсир 
итү дәрәҗәсен өйрәнү, атама сай-
лауның мотивларын тикшерү һ.б. 
хәзерге тел белеменең актуаль 
мәсәльәләреннән берсе санала.

Топонимик тикшеренүләр-
нең мөһим бер юнәлеше булып 
топонимик сүзлекләр төзү һәм 
географик атамаларның мәгълү-
мати базасын булдыру тора. Бү-
генге көндә дөньяда топонимик 
сүзлекләрнең төрле төрләре эш-
ләнгән (административ-белеш-
мәле, аңлатмалы-энциклопедик, 
тарихи-этимологик,  сүзясалыш 
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топонимик сүзлекләр, микрото-
понимнар сүзлеге һ.б.).

Бу өлкәдә Татарстан топони-
миясе бары тик ике сүзлек белән 
генә тәкъдим ителгән. Болар то-
понимист галимә, филология 
фәннәре докторы Ф.Г. Гарипова-
ның икешәр томлык «Татарстан 
гидронимнары сүзлеге» [Гари-
пова 1984, 1990] һәм «Татарстан 
микротопонимнары сүзлеге» 
[Гарипова 1992, 1993]. Әлеге 
сүз лекләр бу эшчәнлекнең бе-
ренче тәҗрибәсе булып торалар 
һәм алар иңләгән атамаларның 
күләме һәм топонимик материал-
ның тасвирлау ягыннан укучыны 
бүген тулысынча канәгатьлән-
дерә алмыйлар.

Татарстан Республикасының 
географик атамалар каталогын 
топонимиканың барлык аспект 
һәм юнәлешләрен чагылдыра-
чак комлекслы сүзлек рәвешендә 
төзү планлаштырылды. Ул үзен-
дә аңлатмалы-энциклопедик, 
та рихи-этимологик һәм норма-
тив-белешмәле сүзлекләрнең 
принципларын берләштерәчәк. 

Каталог үз эченә барлык төр 
географик объектларның ата-
маларын – ойконим, гидроним, 
оронимнарны туплый. Анда ата-
маларның яңа һәм иске төрләре 
дә, шулай ук әлеге атаманың 
башка барлык вариантлары, шул 
исәптән халык-сөйләмә телен-
дә генә кулланылган вариантла-
ры да кертеләчәк. Каталог 6000 
(6600) нән артык топонимны иң-
ләр дип планлаштырыла.

2010 ел халык исәбен алу 
мәгъ лүматлары буенча Татарстан-
да 3113 торак пункт, шул исәп тән 
22 шәһәр, 18 шәһәр тибындагы 
бистә һәм 3073 авыл бар. Шу-

лай ук республикада географик 
ландшафт бик үзенчәлекле булуы 
белән характерлана. Болар бары-
сы да бай һәм күптөрле топони-
мик система булдыруның объек-
тив нигезен тәшкил итә.

Татарстан төрле милләт-
ләрнең очрашу, контакт зонасы. 
Шуңа да әлеге проект татар то-
понимнарының картотекасын 
тө зүне генә түгел, ә бүгенге көн-
дә республикада булган барлык 
топонимнарны да туплауны күз 
алдында тотып тормышка ашы-
рыла. Шул исәптән юкка чыккан 
торак пункт атамаларын да.

Мәгълүмати-аналитик систе-
ма ике компоненттан тора: мәгъ-
лүматлар базасы һәм картогра-
фик мәгълүматларны саклау һәм 
эшкәртү чарасы. База Интернет 
челтәренә махсус сайт рәвешендә 
куелыр дип планлаштырыла.

Географик атамаларны өй-
рәнгән вакытта картографик ана-
лиз методлары топонимик тип 
һәм модельләр ареалын билге-
ләргә мөмкинлек бирә. 

Ареаллаштыру һәм алын-
ган ареалларны интерпретация-
ләүнең теоретик нигезе итеп то-
понимның билгеле бер система 
кысаларында, географик һәм 
хронологик яктан билгеләнгән, 
билгеле модельләр буенча бар-
лык ка килү күренешләрен өйрәнү 
алына. Нәкъ шундый системалы-
лык топонимияне шактый ыша-
нычлы күп телле тарихи-мәдәни 
чыганак итә дә. Топонимия торак 
пунктның формалашу һәм урна-
шу тарихын, халыкның күченү 
вакытын, этник багланышларны, 
төрле хронологик кисешләрдә 
тел халәтен һәм вәзгыятен өйрәнү 
мөмкинлеген бирә.
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Компьютер технологияләрен 
куллану субстрат топонимияне 
тикшерүдә дә үз нәтиҗәләрен 
күр сәтә, чөнки субстрат топо-
нигез һәм топомодельләр үзә-
ген ачыкларга мөмкинлек бирә. 
Шул ук вакытта төгәл нәтиҗәгә 
ире шү өчен топонигезнең төрле 
фонетик вариантларын эзлекле 
рәвештә картага төшерү һәм бер 
карта эчендә берләштерү сорала.

Мәгълүматлар базасы «объ-
ектив», ягъни махсус фәнни 
эзләнүләрне таләп итми торган 
параметрлар җыелмасыннан һәм 
махсус фәнни эзләнүләр сорал-
ган өлешләрдән торачак. Берен-
чесе – топонимик карточкада 
чагылдырылган стандарт мәгъ-
лүматлар җыелмасы. Бирегә то-
поним, аның транскрипциясе, 
аталу вариантлары, аталган объ-
ектның төре, административ һәм 
географик бәйләнеш, географик 
координаталары, легендасы (объ-
ект, аның исеме турында матери-
ал җыю барышында теркәлгән 
мәгълүматлар, шул исәптән то-
понимның халыкчан-этимологик 
интерпретациясе, объектның ик-
тисадый яктан әһәмияте, аның 
урнашу үзенчәлекләре, аның 
белән бәйле гореф-гадәтләр һ.б.) 
һәм информант, җыючы һәм то-
понимның язу урыны турында 
мәгълүмат тупланган паспорт 
керә. Базада торак пунктлар өле-
шендә җирлекнең танылган ке-
шеләре хакында да мәгълүмат 
бирелә. Соңгы этапларда топо-
нимнарның әйтелешен аудио 
форматта тыңлап булыр дип 
планлаштырыла. 

Шуның белән бергә түбәндә-
ге өч кыр махсус фәнни тикше-
ренү эшләре алып баруны сорый:

– төрле язма чыганаклар бе-
лән эш. Топоним турында төрле 
чыганаклардан – карталар, төбәк-
не өйрәнү, тарихи һәм башка 
әдәбияттан, архив документла-
рыннан мәгълүмат эзләү һәм аны 
каталогта чагылдыру; 

– топонимнарның структу-
расын тасвирлау. Биредә геогра-
фик атамаларның барлык струк-
тур төрләрен репрезентацияләү 
күздә тотылмый, монысы – ае-
рым мәсьәлә. Бу очракта төп 
максат – структур модель һәм 
компонентларны эзләү һәм сай-
лап алу мөмкинлеген тәэмин итү. 
Моның өчен структур бүленеш 
үзенчәлекләре нигезендә тезмә 
топонимнарда (елга «река» На-
рат Елга тибындагы атамаларда) 
чагылган төп компонентларның, 
кушма топонимнарда (-су Аксу, 
Суыксу тибындагы атамалар-
да) чагылган детерминантлар-
ның, регион топонимнарына хас 
кушымчаларның һ.б. исемлеге 
төзү сорала.

Мондый структур бүленеш 
топонимнарның мөһим компо-
нентларын ачыкларга һәм бирел-
гән критерийлардан чыгып алар-
ны эзләргә һәм сайлап алырга 
мөмкинлек бирәчәк;

– этимология: Татарстанда 
яшәгән халыкларның тел үзен-
чәлекләренә бәйле рәвештә әлеге 
кырда топонимнарны килеп чы-
гыш теле ягыннан татар, чуваш, 
рус, фин-угор, болгар һ б. тел-
ләргә кертеп классификацияләү-
гә мөмкинлек биргән бүлекчәләр 
карала. Килеп чыгышлары бил-
гесез булган топонимнар аерым 
бер төркемгә чыгарылачак. 

Биредә топонимнарны эти-
мологик яктан  интерпретацияләп, 
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бастырылган текстларны, шулай 
ук авторларын күрсәтеп, шәх-
си этимологик эзләнүләр нә ти-
җәләрен (мәсәлән, мәкалә яки 
алардан өземтә) әлеге кырга ур-
наш тыру мөмкинлеге бар.

Бу өч кырны тутыру фәнни 
тикшеренү эшләре алып бару-
ны күз алдында тота. Аңлашыла 
ки, әлеге эш бер көнлек кенә тү-
гел. Ләкин шуңа да карамастан, 
ул план нигезендә башкары-
лып килә. 

Хәзерге вакытта төп басым 
объектив эзләнүләр җыелмасына 
ясала. Бүген базага 1680 топоним 
турында мәгълүмат кертелгән. 

Әмма, башкарылган эш күп бу-
луга карамастан, без әле эшнең 
башында гына торабыз дип әй-
тергә кирәк.

Шул рәвешле, Татарстан то-
понимнарының электрон карто-
текасын төзү процессында тео-
ретик ономастика проблемалары 
да (топонимик ареаллар форма-
лашу, топонимик карта төзү һ.б.) 
хәл ителә, шулай ук төрле план-
дагы этнотарихи һәм этномәдәни 
проблемаларны, безнең очракта 
Татарстанның мәдәни-тарихи зо-
насы формалашу тарихы мәсьә-
ләләрен өйрәнү өчен алшартлар 
да тудырыла.
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ТАТАР АВЫЛЛАРЫ ИСЕМНӘРЕ ХАКЫНДА

В практике перевода большое значение имеет правильная передача имен 
собственных, в частности названий географических объектов в другом языке. 
Всякие неточности, допущенные в этом процессе могут привести к фактиче-
ским искажениям, к потере национального колорита. При этом, как правило, 
используется транскрипция, транслитерация и перевод. Однако необходимо 
знать и помнить также установившиеся традиции и учитывать их при переводе. 
В статье рассматриваются особенности передачи названий татарских населен-
ных пунктов в русском языке.

Ключевые слова: топонимика, топонимы, ойконимы, татарские населен-
ные пункты, транскрипция, транслитерация, перевод.

Кеше туганнан бирле исемнәр 
дөньясында яши. Бар нәрсә-

нең – континентлар, илләр, өл-
кәләр, шәһәрләр, авыллар, тау-
лар, океаннар, елгалар, чүлләр, 
далаларның һ.б. исемнәре бар. 
Алар хәттә аерым халыклар, тел-
ләр юкка чыкканда да яшәүләрен 
дәвам итәләр. Дөрес, бу төр 
сүзләрнең күпмедер дәрәҗәдә 
яңгырашлары, язылышлары, ә 
аерым очракта мәгънәләре дә үз-
гәрергә мөмкин. 

Географик атамаларны өй-
рәнә торган фән – топонимика 
тел белеменең ономастика өл-
кәсенә карый. Топонимнарның 
барлыкка килү мәсьәләләре тел 
белеме һәм тарих фәнендә өйрә-
нелә. Аларны бер яки берничә 
сүзтезмә моделенә кайтарып 
калдырып булмый. Бу процесс 
гасырлар буена дәвам итә. Гео-
график атамаларда теге яки бу 
дәвернең тарихи вакыйгалары, 
халыкларның мәдәни һәм рухи 
кыйммәтләре чагылыш таба. То-
понимик материалларда телләр 
арасындагы бәйләнешләр, алар-
ның бер-берсенә йогынтысы һәм 

халыклар арасындагы мөнәсәбәт-
ләр чагылыш таба.

Топонимнар телгә хас билгеле 
бер тотрыклылыкка ия. Мә сәлән, 
теге яки бу территория аерым ха-
лыклар тарафыннан яулап алын-
ган очракта да аның элеккеге ата-
масы озак еллар дәвамында сакла-
нып килә. Географик атамаларның 
күбесе бүгенге географик шарт-
ларны чагылдырмый, киресен чә, 
бик борынгы заманнарга караган 
вакыйгалар турында сөйли. 

Топонимик материаллар тө-
бәк тарихын өйрәнү өчен дә 
әһәми ятле чыганак булып торалар. 
Чөнки алар теге яки бу объектның, 
урынның үткәне һәм бүгенгесе ту-
рында күп кенә кызык нәрсәләр 
турында сөйләргә, ә болар үз чи-
ратында бүтән юллар белән та-
былган мәгълүматларны тулылан-
дырырга мөмкин [Поспелов, с. 6].

Мәгълүм булганча, топоним 
атамасы кысаларында макрото-
поним, микротопоним, некро-
ним, ороним, спелеоним, урба-
ноним, хороним, ойконим һ.б. 
 төшенчәләр карала. Ойконим-
ның барлыкка килүе очраклы хәл 



26 ФӘННИ ТАТАРСТАН. 2016. № 4

 түгел. Аны кешелек җәмгыяте 
тудыра. Ул тарихи вакыйгаларга, 
җәмгыятьнең социаль-икътисади 
үсешенә бәйле. Атамаларны күп-
челек очракларда объектның та-
бигый яки хуҗалык билгеләрен-
нән чыгып, аерым очракларда 
аларның хуҗалары исемнәренә 
бәйле рәвештә кушканнар. Алар 
гасырлар дәвамында яшәп кил-
гән. Бүген теге яки бу авыл исе-
менең чыгышын төгәл генә аңла-
тып та булмый, чөнки вакыт узу 
белән күп нәрсә үзгәргән, кайбер 
мәгълүматлар югалган, аерым 
очракларда атамаларның тарихы 
риваятьләр белән үрелеп киткән. 
Әлеге проблема аерым өйрәнүне 
таләп итә. Без бу мәкаләдә игъ-
тибарны топонимнарны тәрҗемә 
итү мәсьәләләренә юнәлтербез. 

Мәгълүм булганча, башка ха-
лык тарафыннан басып алынган 
җирләрдә төрле этномәдәни ком-
понентларның миграциясе һәм 
инфильтрациясеннән тыш, аерым 
очракта яулап алучыларның һәм 
җирле халыкның үзара ассимиля-
циясе, башка этник процесслар, 
тышкы факторлар белән үзара 
бәйләнешләре беренче чиратта 
топонимиягә йогынты ясый [Кук-
лин, с. 119]. Бу күренеш татар 
халкы яшәгән географик җирлек-
нең топонимик системасында да 
чагылыш тапкан.

Мәгълүм булганча, XVI га-
сырда патша хөкүмәтенең чит 
җирләрне басып алу сәясәте 
нәтиҗәсендә Казан ханлыгы 
дәүләт буларак яшәүдән туктый. 
Шушы вакыйгадан соң татар-
лар яшәгән торак пунктларның 
атамалары рус исемнәре белән 
алыштырыла башлый. Билгеле 
бу эш спонтан рәвештә алып ба-

рыла. Ул дәвердә географик ата-
маларны тәрҗемә итү ысуллары 
турында бернинди мәгълүмат са-
кланмаган. Татар авылы исемен 
кем, кайчан һәм нигә шул рәвеш-
ле русча язып калдырган, кызга-
нычка каршы, бу сорауларга бү-
ген дә җавап табылмаган.

Руслар тарафыннан яулап ал-
ган җирләрдә аларга кадәр форма-
лашкан җирле топоминик сис тема 
төрле үзгәрешләргә дучар булган. 
Мәсәлән, М.Н. Мельхеев әле-
ге мәсьәләгә бәйле рәвештә биш 
юнәлешне аерып чыгара: 1) җир-
ле халык топонимиясенең бөтен-
ләй юкка чыгуы; 2) җирле топони-
мия нигезендә яулап алган халык 
телендә яңа катламның барлыкка 
килүе; 3) җирле топонимнарны ба-
сып алучылар теленә яраклашты-
ру; 4) җирле атамаларны яулап ал-
ган халык теленә тәрҗемә итү; 5) 
топонимнарны элеккеге объектла-
рыннан яңаларына күчерү [Мель-
хеев, с. 16]. Бу юнәлешләрне эле-
кеге Казан ханлыгы җирләрендә 
барлыкка килгән вазгыятькә кара-
та да кулланып була. 

Руслар беркем дә яшәмәгән 
җирләрдә географик объектлар-
га атамаларны үзләре биргәннәр. 
Башка очракларда алар җирле 
халык тарафыннан барлыкка ки-
терелгән топонимик системаны 
билгеле бер үзгәртүләр белән 
кабул итәргә мәҗбүр булганнар 
[Молчанова, с. 168]. 

Казан ханлыгы яулап алын-
гач, татар географик атамалары 
рус теле фонетикасы һәм сүз яса-
лышы законнары нигезендә адап-
тацияләнә башлыйлар. Аерым 
алганда, теге яки бу объектның 
исеме рус теленең әйтелеш нор-
маларына яраклаштырыла һәм 
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шул нигездә ул структур үзгәре-
шләргә дә дучар була. Үзгәрешләр 
башта топонимиядә, соңыннан ге-
ографик карталарда да урын ала. 

Бүгенге көндә татар авылла-
ры исемнәренең рус вариантла-
ры бик катлаулы күренеш тәш-
кил итә. Рус телендә бирелеш 
үзенчәлек ләре нигезендә аларны 
берничә төркемгә аерып карарга 
мөмкин:

– тулаем тәрҗемә ителгән 
атамалар: Җиде Кизләү – Семь 
Ключей, Татар Суыксуы – Та-
тарский Студенец, Салкын 
Алан – Холодная Поляна, Салкын 
Чиш мә – Студёный Ключ, Ык 
Тамагы – Икское Устье, Усак лык – 
Осиново, Балык Бистәсе – Рыб-
ная Слобода, Актау – Белая Гора, 
Дүрт Өйле – Четыре Двора, Таш-
кичү – Каменный Брод, Нарат – 
Сосново, Кызыл Яр – Красный 
Берег, Шомыртлы – Черёмушка, 
Яңа Суыксу – Новый Студенец;

– өлешчә тәрҗемә ителгән 
ата малар: Юеш Көрнәле – Мок-
рые Курнали, Урманасты Шынта-
ласы – Подлесная Шентала, Яңа 
Такталы – Новая Тахтала, Татар 
Тансары – Татарский Тансар, 
Югары Казаклар – Верхний Ка-
заклар, Яңа Имән – Новый Имян, 
Югары Казаклар – Верхний Каза-
клар, Югары Чура – Село-Чура;

– транслитерацияләнгән ата-
малар: Салкын Чишмә – Салкын 
Чишма, Иске Мунча – Иске-Мун-
ча, Шикәрле Каен – Шикарле 
Каен, Бакчасарай – Бакча-Сарай, 
Тәмле Чишмә – Тямле-Чишма;

– кыскартылган атамалар: 
Керкәле Тукмагы – Тукмак, 
Исән сеф-Чишмә – Чишма, Ураз-
мәт Чишмә – Чишма, Түбән 
Сушка – Сушка;

– рус сүзләре һәм кушымча-
лары ярдәмендә киңәйтелгән ата-
малар: Чишмә – Хороший Ключ, 
Көлкәш – Старый Кулькаш, Нә-
дер – Новое Надырово, Иске Баг-
раҗ – Старый Багряж-Елхово, 
Ташлы – Каменный Починок, 
Мортыш – Муртыш-Тамак, Яңа 
Сала – Околоток-Янгасала, Үри – 
Уреево-Челны, Кәркәле – Ибрае-
во Каргали, Көтәш – Пор-Кутеш, 
Гобәй – Губайдуловка, Берлек – 
Берлек-Михайловка;

– бер өлеше тәрҗемә ителеп, 
икенчесе рус телендәге охшаш 
сүз белән алыштырылган атама-
лар: Татар Шәпкәсе – Татарское 
Шапкино, Кыркүл – Куркуль, 
Каргалы – Каргополь, Яңа Үр-
гәагар – Новые Ургагары, Олы 
Качык – Большая Качка;

– рус телендәге охшаш сүз 
бе лән алыштырылган атамалар: 
Мордыбай – Мордва, Кумыр-
лык – Комаровка, Әндерәш – Ан-
дрюш, Күн – Конь, Чыты – Чита, 
Оет – Уют.

Күп кенә очракларда татар 
авылларына яңа (русча) исемнәр 
бирелгән: Яңа Авыл – Берёзовая 
Грива, Комазан Башы – Крещё-
ная Ерыкса, Ташлыяр – Новое 
Мочалкино, Киекле – Бурметье-
во, Казаклар – Сабакаево, Бал-
тач – Юлсубино, Типтәр – Ран-
тамак, Җәнәй – Сосновый Мыс, 
Яуширмә – Кутлушкино, Абыз – 
Мингличёво, Чәти – Верхний 
Китяк, Югары Кыерлы – Верх-
ний Берсут, Кыраул – Сарбаш 
Пустошь, Түбән Әрнәш – Тёплое 
Болото, Әдәмса Авылы – Татар-
ское Утяшкино, Югары Ырга – 
Шетнево-Тулуши, Алан – Про-
буждение, Соравыл – Янсурин-
ское, Күзби – Средние Лащи, 
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Казак Үртәме – Нурняк, Карлы – 
Мещеряково, Мөкерле – Мокрая 
Сабалеевка; Тутай – Тойгильды, 
Кизләү – Курманаево, Апач – 
Сармаш-по-Ирне.

Авыл исемнәре арасында 
ике сүздән торган топонимнар-
ның бер сүз итеп кенә бирел-
гән очраклары да теркәлде: Таш 
Билге – Тяжбердино; Күк Тәкә – 
Кук-Тяка; Кичке Таң – Кичкетан; 
Олы Имән – Улиманово; Алаба 
Күл – Алабакуль. Моннан тыш 
бер үк атама ике төрле вариантта 
кулланылырга мөмкин: Әгерҗе – 
Агрыз һәм Агерзе; Балтач – Бал-
таси һәм Балтачево.

Фонетик үзгәрешләргә кил-
гәндә, биредә, нигездә, сузык 
авазларны төшереп калдыру кү-
зә телә: Кырынды – Крынды, 
Кызыл Сукачы – Кзыл-Сукаче, 
Бакырчы – Бакрче, Бюрек – Брек, 
Таш кичү – Ташкич.

Татар топонимнары струк-
тур үзгәрешләргә дә дучар бул-
ганнар. Монда, аларга рус теле 
өчен хас булган -анск, -инск, 
-енск, -овск, -евск, -ов(а), -ов(о), 
-ева(а), -ев(о), -ин(а), -ин(о) суф-
фиксларының өстәлүен әйтеп 
үтәргә кирәк. Мәсәлән: Кәче – 

Качелино, Туйкә – Тойкино, Са-
дык – Садиково, Мерәс – Мря-
сово, Мәсгут – Масягутово, 
Акман – Ахманово, Балтач – 
Бал тачево, Кодаш – Кудашево, 
Иске Теләкәй – Старое Тлякеево, 
Чирү – Чураево, Актүбә – Актю-
бинский, Биләр – Билярск һ.б.

Югарыда телгә алынган мо-
ментлар татар атамаларының 
фонетик тышчасын һәм структу-
расын гына үзгәртеп калмыйча, 
аларның мәгънәләренә дә зыян 
ки тер гән. Кайбер очракларда бө-
тен ләй чит, абсурд вариантлар 
бар лык ка килгән: Чарлы – Чарли, 
Кече Үби – Малый Убей, Ор – 
Ура һ.б. 

Бүгенге көндә татар атамала-
рының рус вариантлары күңелгә 
бик ятып бетмәгән күренеш тәш-
кил итә. Ул халыкны да борчый. 
Вакытлы матбугатта да әледән-
әле бу мәсьәләгә багышланган мә-
каләләр дөнья күрә [Вәлиәхмәтов; 
Гыйлемханов]. Әлбәттә биредә 
хәл ителәсе проблемалар бик күп. 
Ләкин аларны бер утыруда гына 
чишү мөмкин түгел. Моның өчен 
төрле даирәләрдә (фәнни, адми-
нистратив һ.б.) максатчан рә веш тә 
эзлекле эш алып бару сорала.
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Татар халкы үзенең тарихи ба-
рышында ике мәртәбә Ренес-

санс баскычы аша үтте. Беренче-
се – урта гасырларда, мө сел ман 
мәдәнияте, Коръән тәгъ лиматы 
белән берегеп яшәгән заман-
да. Бу – халкыбызның Идел буе 
Болгарстаны, Алтын Урда им-
периясе, Казан ханлыгы кебек 
дәү ләтләре булган чор. Өч йөз ел 
дәвамында колониаль бәйлелектә 
интеккәннән соң, ХIХ гасырның 
уртасыннан иҗтимагый һәм рухи 
төшенкелектән уяну, тернәкләнү, 
күтәрелү еллары башлана, ә инде 
ХХ гасыр башыннан аурупа-
лашуга, җәдитләшүгә, милләткә 
хез мәт итүгә йөз тоткан, халкы-
бызның дини, сәяси, икътисади, 
мәдәни-әдәби үсешендә моңарчы 
һичкайчан күзәтелмәгән киң ко-
лачлы Икенче Яңарыш хәрәкәте 
мәйданга чыга. Әдәбият мәйда-
нына татар милләтенең бәхете 
өчен җанатар Габдулла Тукай һәм 
Гаяз Исхакый кебек даһилар, Га-
лимҗан Ибраһимов, Дәрдемәнд, 
Сәгыйть Рәмиев, Мәҗит Гафури, 
Нәҗип Думави, Галиәсгар Ка-
мал, Шәриф Камал, Гафур Коләх-
мәтов кебек зур талантлар килә. 
Алар арасында «Җәдитчелек – 

Яңарыш» (Надир Дәүләт) әдә-
биятына, аның алтын хәзинәсен 
тәшкил иткән төрледән төрле 
модернистик алым, стиль-агым, 
юнәлешләргә юл ачкан күренек-
ле җәмәгать эшлеклесе, публи-
цист-журналист, прозаик, дра-
матург, тәнкыйтьче, тәрҗемәче 
Фатих Әмирхан да (1886–1926) 
бар иде. Иң элек ул урта гасыр 
Шәрекъ, шул исәптән, татар әдә-
биятларында озак гасырлар дәва-
мында яшәп килгән, әдәби иҗат-
та иҗтиһад итү мөмкинлекләрен 
чикләгән тәкълидчелек, канун-
чылык, дистәгә якын төре булган 
нәзыйрәчелекне Америка, Ауру-
па, рус әдәбиятларында киң кул-
ланылышта булган акмеизм, аң  
агымы, импрессионизм, концеп-
туализм, символизм, экзистен-
циализм, экспрессионизм, фрей-
дизм кебек модерн күренешлә рен 
татар әдәбияты җирлегендә 
сынап карый, Шәрекъ класси-
касы казанышларын ауропачыл 
реа лизм һәм романтизм эстети-
касы белән аерылгысыз бербө-
тен итеп синтезлап, бөек экс-
периментатор буларак чыгыш 
ясый һәм гамәлгә кертә. Әдип-
нең замандашлары, шул исәптән, 
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 күренекле әдәбият галиме Җамал 
Вә лиди болай дип язды: «...ул та-
тар әдәбиятын заман теләгенә 
муафикъ бер калыпка, Көнба-
тыш әдәбияты калыбына салды, 
аңа җитди бер форма бирде, тел-
не, өслүбне нечкәләп эшкәртүче 
булды. ... Ф. Әмирхан нәфис әдә-
биятыбызны гаребләштерүдә иң 
алда чыгучы һәм киң юл ачучы-
дыр» [Фатих Әмирхан..., б. 41].

Ф. Әмирханның төп идеа лы 
озак гомерләр дәвамында фео-
даль торгынлыкта яшәгән татар 
кешесен «хакыйкый европе ец», 
абруйлы репутациягә ия шә хес 
итеп тәрбияләү. «Яшьләр кола-
гына бер сүз» (1908) дигән чы-
гышында ул болай дип язды: 
«Бездән мәгыйшәт эш вә эшлек-
лелек таләп итә. Бездән мәгый-
шәт хакыйкый (чын) европеец 
булуыбызны таләп итә». «Аякла-
ры бәйле Прометей» гомеренең 
соңгы көннәренә кадәр үзенең 
бу шигаренә турылыклы булып 
калды, әдәби барышыбызга мо-
дерн ысулы белән язылган бер-
сеннән-берсе асыл әсәрләр бүләк 
итеп китте. Аларның кайберләре 
турында үзебезнең фикерләрне 
укучыга да тәкъдим итәбез.

* * *
Фатих Әмирхан (1886–1926) –  

һәм реалист, һәм романтик язучы. 
Бер үк вакытта аның әсәр ләрендә 
сәнгатьчә фикерләүнең бу ике 
төре төрледән-төрле модернистик 
алымнар белән дә мөнәсә бәткә 
керә. Аларның күбесен әдип Көн-
батыш һәм рус әдәби ятлары, ае-
руча Л.Андреев белән А.Чехов 
иҗатлары аша кабул итә.

ХХ йөз башы татар әдәбия-
тына, шул исәптән Фатих Әмир-

хан иҗатына зур йогынты ясаган 
рус язучыларының атаклысы – 
Леонид Андреев (1871–1919). 

Мәгълүм булганча, экспрес-
сионизм (французча – «экспрес-
сио» – тәэсирлелек) өчен хас 
төп сыйфатларыннан берсе – ка-
раңгы, ямьсез сурәтләр, натура-
листик тасвирлар, символлар, 
бәяләмәләр ярдәмендә кешенең 
субъектив дөньясын, аның ки-
черешләрен бик тә киеренке, го-
мумән, яшәешне тәмугъ, фаҗига 
итеп гәүдәләндерү.

1909 елда Фатих Әмирхан 
Леонид Андреевның экспрессио-
нистик стильдә язылган «Асылган 
җиде кешеләр» («Рассказ о семи 
повешенных») хикәясен тәр җе мә 
итә һәм бастырып та чыгара.

Язучы Леонид Андреев та, 
тәрҗемәче Фатих Әмирхан да 
үлем җәзасы көтеп төрмәдә яткан 
биш террористның, ике җинаять-
ченең эчке халәтләрен экспрес-
сионистик алымнар ярдәмендә 
акылдан шашу дәрәҗәсенә җит-
кереп тасвирлый. Җинаятьче уго-
ловниклар инде үзләренең кеше 
икәнлекләрен дә онытканнар. 
Мәсәлән, Иван Янсон «шыгыр-
давыклы, ямьсез, ләкин артык 
рәхәт һәм шатлыклы, каз кыч-
кырган шикелле ка-ка-ка иткән 
тавыш белән кычкырып көләргә 
тотына»; Мишка Цыганок исә 
«дүрт аякланып, калтыранган 
бүре тавышы белән улый».

Асып үтерелгән террорист-
ларның мәетләрен натуралистлар-
ча тасвирлаган күмәргә алып китү 
күренеше дә җир өстендәге коточ-
кыч тәмугъны хәтерләтә: «Җан-
сыз тәннәрне ящикларга тутыр-
дылар. Аннан соң алып киттеләр. 
Сузылган муеннар,  гакылдан чы-
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гып акайган күзләр, канлы күбек 
белән сугарылган иреннәр ара-
сыннан күрелмәгән, коточкыч 
чәчәкләр шикелле, асылып тора 
торган шешенгән зәңгәр телләр 
белән, үзләре терек килеш кил-
гән юлдан, җансыз тәннәр кай-
тып киттеләр».

Әдәбият галимнәре язганча, 
Леонид Андреевның «Асылган 
җиде кешеләр» хикәясе реакция 
елларындагы патша самодержа-
виесенең революционерларны 
асу-кисү, төрмәләрдә черетү, җә-
залау сәясәтенә гаепләү акты бу-
лып торды.

Леонид Андреевның «Асыл-
ган җиде кешеләр» хикәясен 
татарчага тәрҗемә итү Фатих 
Әмирханның алдагы иҗатында 
экспрессионистик стильгә корыл-
ган әсәрләр тудыру өчен җир лек 
хәзерли. Язучының Леонид Ан-
дреев иҗаты йогынтысында языл-
ган «Татар кызы» (1909) хикәясе 
моңа дәлил булып тора. Зур гому-
миләштерү көченә ия булган бу 
әсәрдә образ-сурәтләр, сәнгатьчә 
фикерләү, жанр, композиция, кон-
фликт гәүдәләнеше бик тә үзен-
чәлекле. Анда урта гасыр гарәп, 
фарсы, төрки әдә би ятларына хас 
кысалы кыйссалар традициясе 
саклану, эпиграфта һәм хикәянең 
азагында Коръ әндә телгә алынган 
тереләтә җиргә күмелгән кызлар 
образы бирелү һәм дә Изге Ки-
таптагыча мөсәҗҗәгъ нәсер (риф-
малы проза) стиленә мөрәҗәгать 
итү рус һәм дә әсәр тукымасына 
Ауропа әдәбиятларында киң та-
ралган экспрессионистик алым-
нар һәм экзистенциаль карашлар 
бе лән бергә килеп очрашу « Татар 
кызы» хикәясендә Шәрекъ – 
 Гареб синтезының аерылгысыз, 

бер бөтен тәшкил итүе турында 
сөйли.

Л. Андреев әсәрләрендәге чә, 
«Татар кызы» хикәясенең дә то-
таш сюжеты юк, анда да кыз ба-
ланың яшенә мөнәсәбәттә кино 
тасмасындагы кебек алмашынып 
торган күңелсез фрагментлар, 
кырыс күзәтүләр, авыр хөкем-
нәр һәм бәяләр генә бар. Татар 
кызының конкрет исеме дә атал-
мый; тере колларга әверелдерел-
гән мөселман хатын-кызлары 
«җан лы курчаклар», шәригатькә, 
иске гореф-гадәтләргә турылык 
саклап, аларны һәлакәт упкы-
нына этәргән аталар образлары 
«кара көч» символы ярдәмендә 
гәү дәләнә. Бу үзенчәлекләрнең 
барысы да – экспрессионистик 
өслүб билгеләре.

«Татар кызы» хикәясенең 
эчтәлеген экзистенциализм (ла-
тинча: «яшәү») фәлсәфәсе белән 
дә бәйләп карарга мөмкин. Фатих 
Әмирхан да татар кызын яшәеш-
тә – туу, үсү, мәхәббәт көтү, тор-
мышта борчылу, җәфалану, яз-
мыш сынаулары кебек экзистен-
циаль чикләр аша үткәрә һәм, 
ахыр чиктә, аның гомерен үлем 
белән очлый. Кыскасы, Фатих 
Әмирхан вакыт һәм хосусиятләр 
буенча бер-берсеннән бик тә ерак 
торган мәдәни һәм әдәби тради-
цияләрне янәшә куеп, мөселман 
һәм Ауропа әдәбиятларының 
оригинал синтезына ирешә һәм 
милли алгарышның бик тә ак-
туаль бер алшарты булган ха-
тын-кыз азатлыгы мәсьәләсен 
көн тәртибенә куя.

Ф. Әмирханның А.П. Че-
хов реализмы рухында импрес-
сионистик алымнардан файда-
ланып язылган, зыялы яшьләр 
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тормышын гәүдәләндергән «Ур-
талыкта» (1912) романы һәм 
«Тигезсезләр» (1914) драмасы да 
бар. Аларда да импрессионистик 
әсәрләргә хас булганча, сюжет, 
вакыйгачылык үзәк урынны алып 
тормый. Һәр ике әсәрдә дә Фатих 
Әмирхан үзенең төп игътибарын 
билгеле бер сюжет кысаларын-
да, төрледән-төрле хәл-әхвәл-
ләрдә кеше җанының киеренке 
мизгелләрен күрсәтүгә юнәлтә. 
Геройларның эчке дөньясы алар 
яшәгән тирәлек, табигать коча-
гында, утар-дачаларда, мәдәният 
учакларында аш-су һәм кием-са-
лым, сөйләшү, ничек итеп сәүдә 
итү, гыйлем алу, һөнәр сайлау 
тирәсендә барган фикер алышу-
ларда, әдәбият, туган тел, музы-
ка, мәхәббәт, милләткә хезмәт 
итү, инкыйлабчылык кебек 
мәсьә ләләр турында барган бихи-
сап әңгәмә-бәхәсләрдә ачыла. Бу 
яктан караганда Фатих Әмирхан-
ның прозасын импрессионист-
ларча тирән психологизм, яңа 
сюжет алымнары, яңа тип герой 
белән баетуда тәмамланмаган 
«Урталыкта» романы аеруча игъ-
тибарны җәлеп итә. Иң элек бу 
әсәр XX гасыр башындагы Рос-
сия империясендәге һәм татар-
лар арасындагы иҗтимагый-сәя-
си халәтне, татар яшьләренең 
күмәк рәсемен, милли мәдәният 
мәсьәләләрен яшәешнең төрле 
мизгелләрен куеп төрледән-төрле 
сюжетлар бәйләме ярдәмендә сән-
гати яктан ышандырырлык итеп 
чагылдыруы белән кызыклы.

«Урталыкта» романы күләм-
нәре ягыннан төрлечә озынлыкта 
булган 16 бүлектән тора. Алар-
ның кайберләре (1, 5, 6, 7, 10, 12, 
13) бик тә кыска, кайберләре исә 

(2, 3, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 16) шактый 
озын. Шушы бүлекләрдә  дөньяга 
карашлары белән бер-бер сенә 
охшамаган дистәләгән Казан 
яшьләре (унбер егет һәм алты 
кыз) образы гәүдәләнә. Алар тор-
мышындагы эреле-ваклы вакый-
галарның барысы да әсәр нең  
баш герое Хәсән Арсланов обра-
зы тирәсенә бер фокуска тупла-
нып, үзәк сюжет җебенә бәйләнә.

Хәсән Арсланов уңышлы 
гына татар мәдрәсәсен тәмамла-
ган, ихтирамга лаек шәкерт бу-
ларак, беркадәр анда пишкадәм 
вазыйфасын да үтәгән. Әмма 
мәд рәсәдә алган белемнәренең 
тормыш итәргә ярамаганлыгын 
аңлагач та, үзлегеннән русча 
укырга тотына, аттестат алырга 
җыена. Мәдрәсәләрдә укыту-тәр-
бия бирүнең бик түбән сыйфатлы 
булуы Хәсәнне «Юләрләр йор-
ты» дигән мәкалә язуга да этәр-
гән. Ул үзенең бөтен барлыгы 
белән рус мәдәниятенә тартыла. 
Аның бүлмә диварларына Шекс-
пир, Байрон, Маркс, Пушкин, 
Тургенев, Толстой, Репин кебек 
рәссам, язучылар, фикер ияләре 
рәсемнәре ябыштырылу да аның 
ауропалашырга теләүче мәгъ-
рифәтче һәм җәдитче икәнлеге 
турында сөйли. Кием-салымны 
да ул ауропача йөртә; кәләпүш, 
тужурка киюне «татарщина» дип 
саный. Русчасы аксаса да, үзен 
русларга Евгений Петрович дип 
тәкъдим итә. Әмма Хәсән Арсла-
новның бу «гөнаһлы» адымнары 
аны руслар белән татарлар ара-
сында буталып калган маргинал 
тип дип әйтергә хокук бирми. 
Хәсәннең «татарщина»га каршы 
чыгуы – һич тә үз милләтеннән 
йөз чөерүне аңлатмый. Аның 
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өчен «татарщина» – феодаль 
җәм гыятьнең искергән традиция-
ләрен, ягъни кадимчелеген кабул 
итмәү. Хәсәннең милли горурлы-
гы да җитәрлек. Ул үтә чыккан 
кызыл эсер Саматовның «Ши-
гырь на татарском языке быть 
не может!» дигән сүзләренә дә 
каршы төшә, татар мәдәнияте-
нең, әдәбияты һәм музыкасының 
киләчәктә үсәчәгенә дә өметләр 
баглый; Гаяз Исхакыйны «татар 
тормышының иң зур җәрәхәтен 
ачучы» «иң зур татар мөхәрри-
ре», «иң зур татар таланты» дип 
атый. Шул ук вакытта ул кайбер 
татар яшьләренең милли әдәби-
ятка битарафлыкларын күргәч, 
каушап та кала, «Юк ла, әдәбият 
дигән нәрсә татарда булмый ла 
инде ул» дип, икеләнүле хисләр-
гә, төшенкелеккә дә бирелә.

Романның «Урталыкта» ди-
гән исеменнән күренгәнчә, Хә-
сән Арсланов көндәлек яшә еш 
дулкыннарында чайкалучы, бәр-
гәләнүче образ. Ул ата-баба-
лардан килгән кадими яшәү 
рә вешен – «татарщина»ны да 
кабул итми; танышы Саматов 
кебек үтә радикал инкыйлабчы 
«таң чылар»ның гамәлләрен дә 
якламый, үтә сул карашларын 
да уртаклашмый. Шуңа күрә ул 
Сама товның аның бүлмәсендә 
дорфа гына, рөхсәт тә сорамыйча 
ихтилялга өндәүче революцион 
эчтәлекле рисаләләр, өндәмәләр, 
хәреф-шрифтлар, эсерлар пар-
тия се мөһерләр калдырып китүе-
нә җаны сызлана, тәне куырылып 
киткәндәй була, бәдәне сызлана 
башлый. Әмма Хәсәннең Сама-
тов турындагы фикерләре им-
прессионист язучылардагыча үз-
гәреп, алмашынып тора. Бер як-

тан, бу бертуктамый кеңкыһ дип 
борынын тартучы, үзен баһадир 
итеп күрсәтергә омтылучы, баш-
калар кулы белән утлы күмер җы-
ярга яратучы Саматовны Хәсән 
күрә алмый. Аның милли мән-
фәгатьләр турында кайгыртуны 
«татарлык», «позор!» дип тамга-
лавы өчен дә хурлана. Ә икенче 
яктан, Саматовның Рос сиядәге 
барлык изелгәннәргә, эшчеләргә, 
сәяси тоткыннарга ярдәм итәргә 
«общее благо» өчен тырышырга 
кирәк дигән чакыруларына Хәсән 
Арсланов күңеленең бер чите 
белән генә булса да теләктәшлек 
белодерә. Үткен телле шагый-
рь Шәрифнең ирония белән мы-
скыллы көлүе дә Хәсәндә каршы-
лыклы хисләр уята.

Казанның төрле милләт, 
төрле холыклы егетләре, кызла-
ры белән очрашулар, әңгәмәләр 
Хәсән Арслановның рухи халә-
тен су өстендәге күбек кебек 
уйнатып, уңга-сулга, алга-артка 
чайкалдырып тора. Шул рә веш-
чә, Фатих Әмирхан XX йөз башы 
татар әдәбиятында импрес сио-
нис тик стильгә корылган кәеф 
прозасының беренче сәхифә-
ләрен ачып җибәрә.

Хәсән Арслановның тыш-
кы кыяфәте дә, холкы да матур 
һәм шыксыз детальләрне, ак һәм 
кара төсмерләрне импресионист 
язучылардагыча үзенә туплаган. 
Бер үк вакытта бу образ инди-
видуальләштереп тә бирелгән. 
Хәсән Арслановның дөньяны 
кабул итүе, эчке дөньясы өчен 
бер үзенчәлек хас: романның 
буеннан-буена аның эче поша, 
кәефсезләнә, үзе-үзен битәрли, 
Толстой геройларыча вөҗдан га-
запларына дучар ителә.
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«Урталыкта» романының 
төп герое турында әдәбиятчы-
лар тарафыннан төрле фикерләр 
әй телгән. Ул уңай һәм тискәре 
образ дип тә, урталыкта торучы 
образ дип тә бәяләнгән. Әйе, 
Хәсән образы каралтып та, иде-
аллаштырып та сурәтләнмәгән. 
Шул ук вакытта кыйбласы бул-
маган герой да түгел. Яшәешенә 
бик еш кәефсезлек юлдаш булса 
да, ул чамадан тыш кызыл бу-
луын да сөйли, милләтне артка 
сөйрәүче кадимчеләрдән дә ерак 
тора. Ул бер чиктән икенче чик-
кә ташлануны да, «ифрат – тәф-
рыйть» уеннары уйнауны да өнә-
ми. Хәсән Арсланов иҗтимагый 
һәм рухи яшәештә Арастуның 
(Аристотель) «алтын урта» фәл-
сәфәсе тарафдары. Әмма әлеге 
дә баягы бер сорау туа: ни өчен 
соң Ф. Әмирхан үз романын «Ур-
талыкта» дип атаган. Моның 
сәбәбе: унынчы елларда милли 
хәрәкәтнең яңа бер чоры башла-
ну, рус революциясе һәм реак-
ция елларындагы сыйнфый һәм 
революцион көрәш идеяләрен-
нән баш тартып, татар халкы-
ның барлык катламнарын бер-
гә туплап, милли аңны үстерү, 
милли кыйммәтләрне саклау, 
гомуммилли мәнфәгатьләрне 
яклау юлына басып, мәгърифәт-
челәрчә тыныч урталык юлын 
сайлап, милли мәдәният һәм мә-
гърифәтне үстерүгә таба хәрәкәт 
итә. Мондый фикерләр әдипнең 
Г. Ис хакый «Зөләйхасының сәх-
нәгә куелу уңае белән язылган 
тәнкыйть мәкаләсендә дә, публи-
цистик чыгышларында да ассы-
зыклана. Февраль революциясе 
һәм Учредительный собраниягә 
сайлау көннәрендә Ф. Әмирхан-

ның милли алгарыш турындагы 
карашлары тагын да ачык сәяси 
һәм мәдәни төс ала. «Кояш» га-
зетасында «Инкыйлаб вә без» 
(1917, 19 апрель №1094) дигән 
мәкаләсендә ул болай дип яза: 
«Милләт арасындагы сыйнфый 
көрәшне үткенләндерерлек һәр-
бер хәрәкәт вә һәрбер сүздән сак-
ланып «мәдәни автономия» алу 
өчен «иң тугры, иң дөрест юл – 
милләтне бүлендермичә, бер 
милләт хәлендә сайлауга алып 
бару юлыдыр». 

Ф. Әмирханның тагын бер 
таҗ әсәре – «Тигезсезләр» (1914) 
психологик драмасы. Аның сю-
жет һәм композициясе, табигать, 
музыка, мәхәббәт мотивлары, 
образлар системасы, гомумән, 
әсәрнең бөтен архитектоникасы 
импрессионистик стильгә ни-
гезләнгән. Пьесаның сюжетында 
Аристотель заманнарыннан ук 
кабул ителгән традиционлык – 
экспозиция, төенләнеш, вакый-
галар үстерелеше, кульминация, 
чишелеш кебек биш элемент 
берлеге дә сакланмаган. Белгәне-
безчә, импрессионистик язучы-
лар вакыйгачылыкка бик аз урын 
бирәләр, башлыча персонаж-
ларның үзара мөнәсәбәтләрен, 
хис-тойгылар үстерелешен сурәт-
ләүгә басым ясыйлар. Ф. Әмир-
ханның «Тигезсезләр» драма-
сында да шул ук хәл. Мәсәлән, 
драмадагы һәр өч пәрдәнең им-
прессионистларча бирелгән экс-
позициясе бар. 400 дән артык ре-
маркалар бирелү дә пьесаның үз 
режиссурасын булдыра. Хәрәкәт, 
вакытның сүлпән агышы, вакый-
галарның пәрдә артында, күре-
нешләр арасында баруы, таби-
гать авазлары, музыка, әдәбият, 
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сәнгать, мәхәббәт турындагы 
әң гәмәләр, бер яктан әсәрдәге 
эпик лыкны көчәйтә, икенче як-
тан, лирик башлангычны артты-
ра, психологизмны тирәнәйтә.

«Тигезсезләр» драмасында-
гы төп образларның берсе – яңа 
заман сәүдәгәре, акыллы һәм та-
лантлы эшкуар Гомәр. Пьесада ул 
төрле мизгелләрдә, төрле халәт-
ләрдә гәүдәләнә һәм образлар сис-
темасын психологик яктан гына  
түгел, социаль күзлектән дә бер 
җепкә бәйләп торучыга әйләнә. 
Шуны да әйтергә кирәк, соци-
аль мөнәсәбәтләр турындагы фи-
керләр пьесада, башлыча, Гомәр 
авызыннан әйттерелә һәм алар 
әсәр тукымасына импрессионист-
лар ча сиздермичә, юл уңаенда 
гына кертеп җибәрелгән тәэсир 
калдыра. Аларның кайберләрен 
искә алып үтик. Мәсәлән, Гомәр, 
Печән базарындагы татарлар ке-
бек, он-тоз, читек-кәвеш белән 
генә алыш-биреш итү тарафдары 
түгел. Ауропадагы кебек, мәдәни 
бизнес вәкиле буларак, ул юга-
рырак баскычка үрмәли: оптика 
кибете ачып җибәрә, немецлар, 
яһүдиләр кебек зурдан кубып 
сәүдә итү турында уйлана. Гаилә 
һәм милләт мәнфәгатьләрен дә 
онытмый. Сеңлесе Сәлимәне 
немец телен һәм бухгалтерияне 
үзләштереп, сәүдә эшенә кере-
шергә өнди. Кече сең лесе Рокыя-
га да юридик факультетта укыр-
га киңәш бирә, чөн ки «юрист 
һәрвакыт үз-үзен туендыра ала». 
Гомәр хатын-кыз хокуклары ту-
рында да уйлана. Аныңча, икъ-
тисади яктан тәэмин ителгән 
хатын-кызлар гына гаи ләдә дә, 
җәмгыятьтә дә азат һәм бәхетле 
була алалар. Хатын-кыз язмышын  

икътисади азатлык мәсьәләсе 
белән бәйләп, уңай якка үзгәртү 
мөмкинлеге беренче мәртәбә 
Г. Исхакыйның «Ике йөз елдан 
соң инкыйраз» антиутопиясендә 
әйтелгән иде. Икенче мәртәбә бу 
мәсьәлә гендер теориясе күзле-
геннән әһәмиятле социаль проб-
лема буларак Ф. Әмирханның 
«Тигезсезләр» драмасында көн 
тәртибенә куелды. «Минемчә, – 
ди пьеса герое Гомәр, – татар 
кызларын үз көннәрен үзләре 
күрерлек кешеләр итеп тәрбия 
итәргә кирәк. Шул вакытта гына 
алар ирләре кулына карап тормас-
лык бөтенләй хөр була алалар».

Драмада импрессионистик 
рәссамнар кебек ачык буяулар 
белән оста тасвирланган образ-
ларның икенчесе – гүзәл кыз 
Рокыя. Ул – шаян, саф күңелле, 
җор телле, үз ирке, үз ихтыяры 
бе лән яшәргә омтылучы иркә 
җан. Тирә-юньдәге, гаиләдәге һәр 
кеше аны ярата. Рокыя рус гим-
назиясен тәмамлаган; рус һәм та-
тар әдәбиятын яхшы белә, рәс сам 
булу турында хыяллана; пианино 
артына утырып, өздереп «Вальс», 
«Мөхәммәдия» көйләрен уйный. 
Табигать аңа матурлыктан да мул 
өлеш чыгарган; егетләр дә аңа 
гашыйклар. Рокыя – чәчләренә 
чал төшкән шагыйрь Сөләйман-
ның да идеалы, намаз укыганда 
нурлар диңгезендә йөзүче фәреш-
тәсе. Әмма мәхәббәттә алар – 
«тигезсезләр», чөнки Рокыяның 
гүзәллеге, бә хетле яшьлеге – 
шактый олы яшь тә булган Сөләй-
манның сагышы, йөрәк ярасы, 
киеренке кичерешләре. Абый-
сы Гомәр кебек, Рокыя образы 
да пьесадагы сюжет җепләрен 
бер фокуска җыеп, бәйләп тора. 
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 Драманың ике фокуслы булуы – 
шулай ук авторның импрессио-
нистик стиль чараларына мөрә-
җә гать итүдән туган күренеш.

Ф. Әмирханның башка әсәр-
ләрендәге кебек, «Тигезсезләр» 
драмасындагы яшьләр образла-
ры да кайсыдыр бер сыйфатлары 
белән индивидуальләштерелеп 
бирелә. Мәсәлән, «страховой 
агент» Закир образы курсист-
каларга, туташларга, егетләргә 
сөйләгән мәзәкләр – кара юмор 
ярдәмендә ачыла. Ул сөйләгән 
тозсыз мәзәкләр, мәгънәсез фо-
куслар яшьләрнең күңелен тө-
шерә, авыруга сабыштыра, кур-
куга сала. Рус әдәбиятында мон-
дый «кара юмор» элементларына 
А.П. Чехов еш мөрәҗәгать иткән 
иде. Аның иҗаты аша яшәешнең 
күңелсез мизгелләрен импресси-
онистларча кечкенә сюжетларда 
тасвирлаган, тупас күңел ачуга 
корылган «кара юмор» Ф. Әмир-
хан иҗатына да үтеп кергән.

Ф. Әмирханның татар модер-
нистик әдәбияты үсешенә керт-
кән яңалыклары, сәнгати ачыш-
лары рус әдәбиятындагы «Көмеш 
гасыр» («Серебряный век», икен-
че атамасы – Ренессанс) вәкил-
ләре эшчәнлеген хәтерләтте. Рус 
мәдәниятендә һәм әдәбиятында 
бу модернизм әдәбиятына таба 
зур борылышны И. Анненский, 
К. Бальмонт, А. Блок, А. Белый, 
И. Бунин, А. Ахматова, Н. Гуми-
лев, Ф. Сологуб, Д. Мережков-

ский, Вяч. Иванов, А. Куприннар 
кебек көчле бер төркем башлап 
җибәрсә, татар Яңарыш әдәбия-
тында моңарчы мәгълүм булма-
ган, күз алдына китерү дә авыр 
инкыйлабка тиң иҗади эшне Фа-
тих Әмирханның берүзенә баш-
карырга туры килде. 

Илне канга батырган Ок-
тябрь түнтәрелеше, граждан-
нар сугышы, Идел буендагы ач-
лык афәте, рәхимсез сыйнфый 
көрәш һәм атеистик сәясәт авыру 
Ф. Әмирханның көндәлек яшәе-
шендә, әдәби эшчәнлегендә зур 
кыенлыклар тудырды. Шуңа 
да карамастан, иҗат эшен тук-
татмады, бик тә тирән фәлсәфи 
эчтәлекле ислам дине, Коръән 
тәгълиматы өйрәтмәләренә тая-
нып яшәү һәм үлем фәлсәфәсен 
яктырткан экзистенциаль мо-
тивлар белән сугарылган атаклы 
«Тәгъзия»сен (1922) язды, про-
летариат диктатурасы елларында 
марксистик-ленинчыл идеология 
белән агулануның классик үрнә-
ге, концептуализм дигән модерн 
юнәлешенә караган «Шәфигул-
ла агай» пародиясен иҗат итте. 
Кыскасы, Габдерахман Сәгъди 
сүзләре белән әйткәндә, «Ничек 
булганда да, Ф. Әмирхан һәр ягы 
белән татарның классик буржу-
аз әдипләренең берсе булып, та-
тар әдәбиятында зур урын тотты 
һәм татар әдәбиятының иң көчле 
бер гамиле (хөкемдары) булды» 
[Сәгъ ди, б. 380].
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ХХ гасыр башында дөньяга 
аваз салган татар вакытлы мат-
бугаты бик тиз арада зур үсешкә 
ирешә. Чөнки аның башында ха-
лык мәнфәгатьләре белән яшәгән 
бөек шәхесләребез торган. Шу-
ларның берсе – матур әдәбиятта 
гына түгел, журналистика өл-
кәсендә дә тирән мәгънәле әсәр-
ләр калдырган, татар журналис-
тикасының тууына, үсүенә һәм 
алга китүенә зур йогынты ясаган 
Фатих Әмирхан. Аның журна-
лист эшчәнлеге күләме белән 
дә, хронологик кысалары белән 
дә саллы, ул вакытлы матбугат 
үсешендәге берничә чорны үз 
эченә ала. 

Журналист буларак Ф. Әмир-
хан күп төрле газета-журнал-
лар белән хезмәттәшлек иткән. 
Аларның беришендә – «Тәрби-
ятел-әтфал» журналында, кулъ-
язма һәм басма «Әльислах», 
«Кояш» газеталарында җаваплы 
сәркатип сыйфатында эшләсә дә, 
ул – аларның фактик редакторы, 
икен челәрендә – «Аң», «Яшен», 
«Ялт-йолт» кебек журналларда, 

«Эш», «Кызыл армия», «Татар-
стан хәбәрләре» кебек газеталар-
да төрле жанрларда һәм төрле те-
маларга язылган әсәрләре белән 
катнашкан. «Ф. Әмирхан публи-
цистика арсеналындагы күп төр-
ле формалардан файдаланган, иң 
катлаулы саналган очерк, фелье-
тон жанрларында эшләгән, бө-
тенләй сирәк кулланыла торган 
рецензия-памфлет, интервью-
фелье тон, физиологик очерк ке-
бекләрен дә язган. Аның публи-
цистикасының палитрасы киң: 
бу өлкәдә ул – зур колачлы фикер 
иясе, үткен сатирик, нечкә хисле 
лирик» [Нуруллина, б. 232]. 

Революцион вакыйгалар нә-
тиҗәсендә туган татар вакытлы 
матбугаты Ф. Әмирханның жур-
налистлык эшчәнлеге үсүгә киң 
мәйдан ача. 1906 елның көзен-
дә ерак кардәше Заһид Шамил 
чакыруы буенча Фатих Әмирхан 
Мәс кәүгә килә һәм «Тәрбиятел- 
әтфал» журналында җаваплы 
сәркатип булып эшли башлый, 
шушы басманың мәсләген бил-
гели. Басманың баш мәкаләләре, 
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фән ни-популяр мәкаләләр (татар 
журналистикасында фәнни-по-
пуляр публицистиканың башлан-
гычы) аның тарафыннан языла, 
тәрҗемә рәвешендәге әдәби әсәр-
ләре дөнья күрә.

Казанга кайткач, Ф. Әмир-
хан педагог һәм журналист Вафа 
Бәхтияров белән «Әльислах» га-
зетасын чыгара башлауга ирешә. 
1907 елның 3 октябрендә аның 
беренче рәсми саны дөнья күр-
гән. Рәсми редакторы В. Бәхтия-
ров булса да, «Әльислах»ны фак-
тик оештыручы һәм җитәкләүче 
Ф. Әмирхан була. «Газетаның 
татарда демократик фикерне җә-
елдерүдә әһәмияте искиткеч зур. 
Ф. Әмирханның әдәбиятка, сән-
гатькә кагылышлы бик күп тән-
кыйть мәкаләләре, Казан хәллә-
ре, иҗтимагый мәсьәләләргә 
багышланган очерклар, информа-
цияләрнең зур күпчелеге «Әльис-
лах»та басыла» [Нуруллин, б. 39].  
Газетаның беренче санында ук 
басылып чыккан өч язмасы белән 
ул «Әльислах»ның төп кыйб-
ласын, юнәлешен билгели. Баш 
мәкалә жанрындагы «Казан, 3 ок-
тябрь», шулай ук «Мөтәгәссыйб 
Казан татарларына ачык хат» һәм 
«Думалар» дигән язмалар – Фа-
тих Әмирхан иҗатының югары 
дәрәҗәсен күрсәтеп торучы гаять 
җитди һәм үзенчәлекле әсәрләр. 
«Думалар» мәкаләсендә III Ду-
мага вәкилләр сайлау турында 
сүз бара. 3 июнь законы керт-
кән чикләүләр, аларның Думада 
зур җирбиләүчеләр һәм фабри-
ка-завод хуҗалары мәсләкләрен 
яклауны тәэмин итүе, ләкин ба-
рыбер сайланучылар арасында 
сулларның һәм урталарның күп 
булуы әйтелә һәм хөкүмәтнең, 

Думада уңнар өстенлек итәр, ди-
гән «хисабы» «бөтенләй үк туг-
ры чыкмас» дип нәтиҗә ясала 
[Әмирхан, б. 51]. Гомумән, Ду-
маның эшчәнлеге, аның кемнәр 
кулында булуы, кемнәр җырын 
җырлавы Ф. Әмирханны даими 
кызыксындырган. Менә аның 
«Әльислах»та шул хакта басыл-
ган мәкаләләре: «3 нче июнь 
кануны вә партияләр», «3 нче 
Дума», «Дума ачылды», «Дума-
да центр», «Зур педагоглар» зур 
эш эшләп кайттылар», «Мәктәп 
ляихәләре өчен аяклар!» һ.б. Бо-
ларда журналист ил тормышын-
да хәлиткеч урын тоткан мөһим 
проблемалар турында сүз алып 
бара: кайсы сәяси партия нинди 
максатны алга куя һәм көчәя бар-
ган реакция аларга нинди йогын-
ты ясый, яңа сайланган Думада 
хәлиткеч көч кемнәр кулында, 
Россиянең иҗтимагый-сәяси тор-
мышы алга таба кайсы юлдан 
барачак, мәгариф алга тәрәкъкы-
ят итәме? Осталык нисбәтеннән 
килеп караганда бу мәкаләләр – 
татар сәяси публицистикасының 
югары үрнәкләре.

«Әльислах» – хөр рухлы га-
зета. Аның төп бүлекләре дә, 
төп тематикасы да күбесенчә 
җәм гыятьне алга таба үстерүгә 
юнәлтелгән. Ф. Әмирхан публи-
цистикасында татар халкының 
мәгъ рифәтчелеген үстерү, мәк-
тәп-мәдрәсәләрне дәүләт карама-
гына күчерү, уку-укыту эшләрен 
рус, Европа мәктәпләре үрнәген-
дә үзгәртү, көндәлек тормышка, 
хезмәткә кирәкле белем бирә тор-
ган дөньяви фәннәр кертү зарур-
лыгы кебек мәсьәләләрне күрә-
без. Ф. Әмирхан халыкның рухи 
үсешен җайга салу, мәгариф һәм 
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мәдәният тормышын алга җибәрү 
өчен иң элек аның икътисадый 
хәлен үзгәртергә кирәк икәнле-
ген еш ассызыклый. «Әльислах»-
ның 1908 ел, 9 февраль санында-
гы баш мәкаләсендә: «...бер мил-
ләт арасында тәгъмиме мәгариф 
итәр өчен (гомумбелем алуны 
кертү өчен) иң әүвәлге шарт та – 
аларның әхвале икътисадиясен 
яхшы хәлгә китерүдер. Күз ал-
дымызда: фәкыйрь милләт мәга-
рифтә гомумән тәрәкъкый итә ал-
маган шикелле, һәр милләтнең дә 
фәкыйрь әфрады, бөтен көннәрен 
фәкать үзләрен вә гаиләләрен 
ачтан үтермәс өчен сарыф итәргә 
мәҗбүр булып, мәгариф тәхси-
ленә бушый алмыйдыр», – ди-
гән юллар бар [Әмирхан, б. 92]. 
«Көненә унбер сәгать кибеттә 
басып торган приказчиклар, кө-
ненә унбер-унике сәгать эшләп 
хәлдән тайган фабрик эшчеләре, 
ачлыктан йөдәгән крестьяннар 
вә балалары шул хәлләрендә кал-
дырылган вакытта, алар өчен бер 
авылга, бер мәхәлләгә берәр тү-
гел, унар мәктәп ачсаң да, әллә 
нинди мәгариф тарата торган 
җәмгыятьләр вөҗүдкә китер-
сәң дә, алардан файдалана ала-
чак вә зыялана алачак түгелдер» 
[Шунда ук, б. 92–93]. 1908 елның 
9 мартында басылган «Казан, 
9 март» исемле баш мәкаләдә 
Ф. Әмирхан бу мәсьәләгә яңадан 
кайта: «Горфи бер крестьянга, 
бер рабочийга баласын ике-өч 
йөз сум расход тотып фән мәк-
тәпләрендә укыту мөмкин түгел-
леген кем инкяр итә аладыр? 
Мә кятибе галиягә фәкать кереп 
укыр өчен генә йөз сум түләр-
гә кирәк булгач, анда укучылар 
күбрәге байлар булырга кирәк-

леге бик табигыйдер. Менә нәрсә 
өчен без, гавам халык мәгарифе 
аның әхвале икътисадиясе белән 
баглы, димез» [Әмирхан, б. 103].

Нинди генә темага язса да, 
Ф. Әмирхан саллы һәм ышан-
дырырлык дәлилләр системасын 
оста эшкә җигә. «Әльислах»та-
гы «Тел мәсьәләсенә бер караш» 
(1908, 14 гыйнвар) дигән публи-
цистик мәкаләсе авторның дә-
лилләү осталыгы уңаеннан ае-
руча игътибарга лаек [Әмирхан, 
б. 82–88].

Автор текстның башлам өле-
шендә телләр өлкәсендәге мөһим 
проблемаларны санап үтә, анна-
ры җитди мисаллар белән фикер-
ләрен дәлилләп бирә. Мәсәлән, 
тел мәсьәләсенең сәясәт белән 
турыдан-туры бәйләнеше турын-
дагы тезис Польша, Австрия һәм 
Венгрия мисалында исбат ителә: 

Тезис: Тел мәсьәләсе күп за-
маннардан бирле сәясәткә дә 
иштирәк итеп килә вә актык ел-
ларга кадәр мөстәбид хөкүмәт-
ләрнең башка милләтләргә кар-
шы тоткан коралларыннан берсе 
булып киләдер.

Дәлил: Актык елларда поляк-
ларның шулкадәр мәшәкать бе лән 
тәкмил ителгән вә шулка дәр әдә-
биятка мәлик булган тел ләренә 
каршы һөҗүмнәр, Австрия вә 
Маҗарстан парламентларында-
гы таяклар белән сугышлар һәм-
мәсе шул җөмләдәндер.

Тел һәм матур әдәбиятның 
бер-берсенә йогынты ясавы ту-
рындагы тезис та конкрет факт-
лар нигезендә дәлилләнә: 

Тезис: Телнең әсасән җуя луы, 
һичбер вакытта дияргә мөм-
кин, читтән ителгән һөҗүмнәр-
дән генә килмичә, бәлки телнең 
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 әдәбиятының юклыгы вә эшлән-
мәгәнлегеннән киләдер.

Дәлил: Әдәбияты куәтле 
тел әллә нинди куәтле һөҗүм-
нәр гә каршы да бирелми икәнле-
гене поляк теленнән вә фәнни 
ис тиляхларга бай телләр әллә 
нинди сәяси бәхетсезлекләргә 
дә чыдый икәнене хәзергә кадәр 
фән ни нәрсәләрдә истигъмаль 
ите лә торган латин вә төрек 
тел ләреннән күреп белә аламыз.

Аннары автор гарәп теленең 
башка, көчсезрәк телләргә йогын-
ты ясавы турындагы фикерне үт-
кәрә, дәлилләү өчен башка мил-
ләтләрнең күренекле вәкилләре 
гарәп культурасына хезмәт итүе 
турындагы фактларны китерә: 

Мисал уларак, тугрыдан-
туг ры гарәп теленә хезмәт ит-
кән Габделкаһир, Фәйрүз абади, 
Зимәхшәри кебиләрне рәттән са-
нап китәргә мөмкин.

Ә инде татар теленең чит тел 
сүзләре, бигрәк тә гарәпнекеләр 
белән чуарлануы хакындагы фи-
керен Ф. Әмирхан «Әльислах» ре-
дакциясенә шәкертләрдән килгән 
хатлардан өзекләр белән дәлилли: 

...башындагы заказ языл-
ган «зате сәгадәтелмәаб, хәзрә-
те галиҗәнаб» дигән сүзләрдән 
башлап, «мәдрәсәи бракдым, ута-
мә сукылдыкымда Хуҗа әфән-
деми күрдем. Ядеңези пус идею-
рем» дип тәмам булганчы, минем 
күңелләрем болганып, тәмам са-
руларым кайнап бетәдер. 

Күргәнебезчә, алдагы өзек-
ләрдән аермалы буларак, бу дә-
лилдә конкрет фактлар гына тү-
гел, авторның күңел болгану, сару 
кайнау кебек фразеологизмнар 
бе лән белдерелгән эмоциональ 
рухтагы шәхси бәясе дә бар. 

Татар теленең көчсезле-
ге һәм әдәби эшләнеп җитмәве 
турындагы тезисны тиешенчә 
дә лил ләгәннән соң гына автор 
укучыны төп тезис белән та-
ныштыра: татар зыялыларының 
бурычы – туган телне киң халык 
катлаулары аңларлык дәрәҗәдә 
камил ләштерү. Аннары төп те-
зис ярдәмче тезислар ярдәмендә 
конкретлаштырыла, автор куел-
ган максатка ирешү өчен мөһим 
булган җиде максатны аерып 
күр сәтә. Алар һәммәсе дә нигез-
ле итеп дәлилләнә. Мәсәлән, ана 
телен камилләштерүдә язучылар-
га аеруча мөһим бурыч йөкләнүе 
турындагы тезисны Ф. Әмирхан 
рус теле мисалында дәлилли: 

Рус әдәбияты белән белеш 
кешеләргә мәгълүм: рус теле хә-
зерге хөснене фәкать Пушкин 
кеби берничә мөхәррирләрнең иҗ-
тиһады соңында гына хаиз була 
алгандыр.

Мәкалә төп тезиста билге-
ләнгән максатка ирешү юнәле-
шендәге конкрет тәкъдим белән 
тәмамлана: 

Занымча, хәзер тел хезмә-
тенә әсас куяр өчен, интисабле 
затлар җыелу шарты белән киң 
бер съезд игълан итәргә вә игълан 
иткәндә дә хәзерләнерлек кешеләр 
хәзерләнеп өлгерер дәрәҗәдә ал-
дан игълан итәргә кирәктер.

Мисал итеп китерелгән бу 
текстның төзелеше ныклап уйла-
нылган. Башта автор укучыга үзе 
күтәргән проблеманың мөһимле-
ген раслый торган дәлилләр ки-
терә, аннары әлеге проблеманы 
чишүнең юлларын күрсәтә, текст 
азагында проблеманы хәл итүгә 
юнәлдерелгән конкрет һәм реаль 
тәкъдимнәр кертә. Тезиста ман-
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тыйкый дәлилләү өстенлек итә: 
барлык тезислар җитди факт-
лар белән беркетелгән. Шул ук 
вакытта дәлилләрнең кайберләре, 
тел чараларын уңышлы куллану 
нәтиҗәсендә, психологик тәэсир 
көченә дә ия. Мәкаләдә халык 
телен өйрәнү, әдәби һәм фәнни 
әсәрләрне гарәп, фарсы алынма-
ларыннан, грамматик элементла-
рыннан арындыруның, әдәбият 
тарихын булдыруның һәм аның 
бүгенге үсешен тәэмин итүнең 
бө тен бер программасы бирелгән.

«Әльислах»ның үзенең теле 
дә ул вакытта чыга торган газета-
ларның теленнән бик нык аерыла. 
Монда госманчылык-төрекче-
лектән баш тартып, татар телен 
мөстәкыйль тел итеп тану ча-
гыла. Ф. Әмирхан язмаларының 
теле бер яктан гади, икенче яктан 
бизәкләү чараларына, шулай ук 
шәхсилекне ассызыклаучы чара-
ларга бай булуы белән аерылып 
тора. Ул, җәмгыятьне дулкын-
ландырган мөһим социаль күре-
нешләрне чагылдырып, аларга 
карата үзенең шәхси мөнәсәбәтен 
белдерә, шул ук вакытта зур го-
мумиләштерүләр дә ясый. Текст-
ларын төзегәндә кабатланмас 
алымнарга мөрәҗәгать итә. Әй-
тик, «Әльислах»та чыккан «Авы-
рулар галәмендә» исемле язмасын 
(1908, 20, 27 июнь, 14 август) ул 
көчле контрастлар кулланып иҗат 
иткән [Әмирхан, б. 123–132]. Ав-
тор табигатьтәге тигезсезлек һәм 
шәфкатьсезлек белән кешелек 
 дөньясындагы тигезсезлек ара-
сында параллель уздыра:

Әй сез, агачлар, ник береңез 
озын да, береңез кыска булып 
үстегез? Кем сезнең белән ша-
ярды? Кемгә сезнең береңез озын 

булганда, икенчеңезнең кыска ка-
луы кирәк булды?

Шулай да текст авторы со-
циаль тигезсезлекнең юкка чы-
гачагына ышаныч белән карый. 
Язманың соңгы юллары опти-
мистик рухта:

И таң, ат инде тиз генә! 
Мин сине көтәм һәм тиздән бу-
луыңа ышанам.

Шулай итеп, кешеләрне яшәү 
ләззәтеннән мәхрүм итә торган 
чирләр иҗтимагый тормышта-
гы тигезсезлек, золым һәм кара 
көчләр бер рәткә куела. Авы-
рудан, табигатьтән зарлануның 
социаль тигезсезлекне күреп эч 
пошудан, реакциянең көчәя ба-
руыннан килеп чыгуы аңлашыла. 
Әмма бу хисне тормышның яңа-
рачагына, прогрессив көчләрнең 
котылгысыз рәвештә җиңәчәгенә 
ышаныч җиңә. Бу язманың жан-
рын сәяси эссе буларак билгеләр-
гә мөмкин. 

Үз иҗатында Фатих Әмир-
хан хат күзәтү жанрына да зур 
игътибар биргән. Аның «Гәзи-
тәләр галәменнән» дигән язма-
сы (Әльислах, 1908, 14 гыйнвар) 
шушы жанр өчен хас үзенчәлек-
ле төзелешкә ия [Әмирхан, б. 91–
92]. Язмадагы һәр яңа тезис рито-
рик сорау белән беркетеп куела: 

«Вакыт» гәзитәсе бик ты ры-
шып-тырышып социализм бе лән 
сугыша, ахыргы номерда «Җые-
лы ңыз, бөтен дөнья эшчелә ре!» 
дип башлап бер мәкалә язып, соци-
алистлардан бик хур итеп көлде.

Фәкать шуны гына беләсе 
иде: мондый һөҗүмнәрдән со-
циализм фикеренең ничә шөребе 
какшады икән?

Әстерханда нәшер ителә 
торган «Идел» гәзитәсе бик 
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 тырышып «Шураи Ислам» белән 
сугыша.

Шуны беләсе иде: кайчан 
аңар җеназа укырга тели икән?

«Әхбар» гәзитәсендә Г. Иб-
ра һимовның «Менә шундый ва-
кытларда русның табигате 
яхшы күренә инде» дип, бөтен рус 
милләтенә бер-ике кешенең эш лә-
гән эшләрен иснад иткән мәка лә-
ләре языла башлады.

Беләсе иде: рус милләте мон-
дый һөҗүмнәргә ничек итеп кай-
гыра икән?

...«Әльислах» гәзитәсе дүр-
тенче ай мәдрәсәләр мәсьәләсен 
чәйни.

Беләсе иде: кайчан өзәрем 
дип уйлый икән?

Автор үзе тәкърар иткән те-
зисларның тискәре характерын 
бер үк калыптагы риторик сорау 
җөмләләрне (Шуны беләсе иде..., 
беләсе иде...) кабатлаулы кул-
лану аша гына түгел, алар сос-
тавындагы лексик-фразеологик 
характердагы көлкеле сурәтләү 
чаралары белән дә (һөҗүм, ничә 
шөребе какшады, җеназа укырга, 
кайчан өзәрем дип уйлый) бел-
дерә. Текстның әнә шундый үзен-
чәлекле төзелеше нәтиҗәсендә 
бер ничә татар вакытлы басмасы-
ның юнәлеше сатирик рәвештә 
кискен тәнкыйть утына тотыла. 

Ф. Әмирхан публицистика-
сында аерым урынны сатира 
алып тора. Әйтик, «Кечкенә 
фелье тон (Гласный булган идем 
дә, 300 шар җитми калды)» исем-
ле фельетоны – сатирик публи-
цистиканың матур бер үрнәге бу-
лып тора [Әмирхан, б. 151]. Пуб-
лицист биредә сатираның көчен 
искелеккә, торгынлыкка каршы 
юнәлдерә. Татар журналистика-

сында беренчеләрдән булып Фа-
тих Әмирхан вакытлы матбугат 
битләрендә диалогик төзелеш-
ле текстлар бастыра. Мондый 
әсәр ләргә (мәсәлән, интервьюга) 
карата куела торган мөһим та-
ләпләрнең берсе – әңгәмәдәшнең 
сөйләм үзенчәлекләрен мөмкин 
кадәр саклау. Моның өчен ав-
тордан телнең мөмкинлекләрен 
яхшы белү сорала. Кызганыч ки, 
бүгенге журналистикадагы ди-
алогик язмаларның күпчелеген-
дә әйтелгән таләп төгәл үтәлми. 
Ф. Әмирхан әсәрләрендә исә сөй-
ләшүдә катнашучыларның инди-
видуаль сөйләм үзенчәлекләре 
гаять оста бирелә. Бу уңайдан 
аның «Әльислах» газетасында 
чыккан һәм диалогик текст фор-
масында язылган «Зурлар белән 
мәд рәсәләр берләштерү хакын-
да мөзә кәрә» дигән фельето-
ны игъти бар га лаек [Әмирхан, 
б. 110–116].

Бу әсәрен автор язманың 
темасы игълан итүдән һәм әң-
гәмәдәшләр белән таныштыру-
дан башлап җибәрә: 

«Әльислах» мөхбирлеге сый-
фатым белән Казан мәшаһи-
ренең мәдрәсәләр берләштерү 
хакындагы фикерләрен сорашты-
рып йөрдем. Әүвәл бу мәсьәләдә 
бик мөһим урын ишгаль иткән 
кешеләр дип муллаларга барырга 
карар биреп, алар арасында да 
картрак вә зуррак дәрәҗәлесе 
дип ахундка бардым.

Аннары автор Йосыф ахун 
бе лән булган сөйләшүен тәкъ-
дим итә: 

Йосыф хәзрәттә.
Мин:
– Тәхсир, хәзер мәдрәсәләр 

бер ләштерү мәсьәләсен кузгат-
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ты лар. Шул тугрыда сезнең дә 
фи ке ре ңезне белергә телим.

Ахун:
– Әнәтерәк, инде һәммәсен 

дә бер ясыймыз диләрмени? Әнә-
терәк, мулла Галимҗанмы инде? 
Шулай димени инде?

Мин:
– Тәхсир, шулай диләр.
Ахун:
– Әнәтерәк, байлар ни ди ләр 

соң?
– Белмим.
– Әнәтерәк, без байлардан 

узмамыз инде. Шулай инде. Мулла 
Галимҗан минем мәдрәсәне бе-
термәкче димени инде?

Ф. Әмирхан әңгәмәдәшенең 
сөйләм үзенчәлекләре аша аның 
характер чалымнарын да тапшыра 
алган. Сорауга сорау белән җавап 
бирү – икеләнү, ныклы фикер бул-
мау билгесе. Автор ахунның сөй-
ләм үзенчәлекләре аша (әнәте рәк, 
инде кебек паразит сүзләр кулла-
ну) аның үз фикерләрен беркадәр 
ашык-пошык, уйлап җиткерми-
чәрәк әйткәнен дә белдерә алган. 

Ә менә Галимҗан хәзрәтнең 
уйланган, төпле һәм төгәл җа-
ваплары аның тыныч холыклы, 
вәкарьле (автор моңа үзе дә ба-
сым ясый) кеше икәнлеген ассы-
зыклый: 

Галимҗан хәзрәттә.
– Тәхсир, тәүхиде мәдарис 

хакында фикереңез?
(Вәкарь белән генә):
– Мәдрәсәләрне берләштерү, 

инша аллаһ, файдадыйн хали бул-
маз. Аллаһ вә рәсүлә ризалыгы 
сарый ашыгучылар бу эштә гый-
над вә мөкябәрә итмәскә лязем-
дер. Берләштерү матди җәһәт 
сартин да файдадин хали була-
чак дәгел.

– Рәхмәт, әссәләмәгаләйкем.
Кыска гына диалогик өзек-

тән әңгәмәдәшнең гаять динле 
кеше булуы (инша аллаһ, ал-
лаһ вә рәсүлә ризалыгы сарый 
ашыгучылар кебек гыйбарәләр), 
өстәвенә дини гыйлемнәргә ия 
кеше булуы ачыклана. 

Тагын берничә дин әһеле 
янында булганнан соң, Ф. Әмир-
хан газета мөхәррирләренә сорау 
бирә. Алар арасыннан Һади Мак-
судиның сөйләме гади һәм аңла-
ешлы булуы белән аерылып тора. 
Ә Борһан Шәрәфнең сөйләм 
үзенчәлекләреннән аның кызу 
канлы, тиз кабынучан һәм хисле 
кеше булуын чамаларга мөмкин. 
Аның бу үзенчәлекләрен сөй-
ләмендәге сорау, өндәү һәм той-
гылы җөмләләр, риторик сорау-
лар, ымлыклар (һа-һа), кабатлау-
лар (фикерме – фикер; шул Казан 
муллаларыннан – шул бары алар 
өстеннән кеше көлсен өчен генә 
яратылган кешеләрдән; кайда 
эш эшли алганнары бар – кайда 
зарар китерми калганнары бар; 
берләштерү дә булмый – башка 
да булмый), шулай ук ремаркалар 
аша әңгәмәдәшнең ишарәләрен 
тасвирлап бирү кебек чаралар 
тапшыра. 

Әсәр автор сөйләменә кара-
ган түбәндәге очлам белән төгәл-
ләнә: 

Мәзкүрә әфкяре кыл кадәр 
улсын ихтирафтан башка тәб-
лигъ иттек. 

Чынлап та, сөйләм ияләре-
нең фикерләре дә, тел чаралары 
да бер-берсеннән нык аерылып 
торуы бу фикерне тагын бер кат 
раслый.

Ф. Әмирхан күп кенә са-
тирик әсәрләрендә кадими 
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 мәдрәсә ләрдә укыту рәвеше, тәр-
бия чараларының искергәнлеген, 
мәгънәсезлеген кискен тәнкыйть-
ли. «Мәктәпләрдә хөррият рухы», 
«Зыялы» шәкерт» фелье тоннары, 
«Егерменче гасыр әфьюн чысы» 
дигән памфлет-рецензия әнә шул 
максаттан язылган. 

«Әльислах»та Ф. Әмирхан, 
фикердәше Г. Тукай белән бер-
лектә, татар әдәби тәнкыйтенә 
нигез сала, шагыйрь белән дус-
лыгы тагын да ныгый. Газета-
да ул татар әдәбияты торышы, 
аның үсеше проблемаларын тик-
шерүгә киң урын бирә. «Әдәбият 
кичәсе», «25 ндә татарча театр 
уены», «Әдәбиятка гаид», «Мәк-
тәпләребездә әдәбият дәресләре», 
«Татарча спектакльләр» исемле 
мәкаләләрендә татар халкында 
«мәгыйшәте гомумиянең» башла-
нуына зур шатлану белдерелә.  
Әдип бу публицистик әсәрләрен-
дә татар яшьләре күңелендә 
«әдә бият, театр», «музыка вә хәя-
те гомумия хиссиятләренең» нык 
урын алачакларына ышана һәм 
татар халкында «әхлакы хәсәнә 
тәгаммем» итә башлавына чын 
күңелдән сөенә. «Әльислах» 
бит ләрендә «Яңа китаплар» яки 
«Китаплар хакында мөхакәмә» 
дигән аерым бер бүлек тә яшәп 
килә. Анда яңа әсәрләргә багыш-
ланган рецензияләр урнаштырып 
барыла. Ф. Әмирхан тәнкыйди 
публицистика жанрында гаять 
актив эшли. Фикердәшләренә та-
янып, ул тулаем әдәбият-сәнгать 
проблемаларына гына багыш-
ланган яңа журнал чыгару идея-
се белән яна башлый. Нәтиҗәдә, 
1912 елның декабрь уртасында 
әдәбият, сәнгать юнәлешендә-
ге «Аң» журналы чыга башлый. 

Г. Тукай беренче сан өчен махсус 
«Аң» исемле шигырь иҗат итсә, 
Ф. Әмирхан «Шәрекъ йоклый» 
дигән мәкаләсен яза. Исемен-
нән үк аңлашылганча, Ф. Әмир-
хан халыкны озакка сузылган 
йокыдан уянырга чакыра. «Аң» 
моннан соң да аның әсәрләренә 
киң урын бирә. Фатих Әмирхан 
исә бу чорда үзенең бөтен ты-
рышлыгын яңа матбугат орга-
ны – «Кояш» газетасына күчерә. 
Биредә ул карагруһчылыкны, 
милләтчелекне, империалистик 
дәүләтләрнең реакцион халыкара 
сәясәтен тәнкыйть иткән байтак 
материал урнаштыра. 

1913–1917 елларда татар 
әдә бияты, публицистикасы һәм 
тәнкыйтендә Ф. Әмирхан кадәр 
актив эшләүче булмый, дип бил-
геләп үтә М. Мәһдиев [Мәһдиев, 
б. 78]. Чөнки бу вакытта Г. Тукай 
вафат, Г. Камал һәм Г. Коләхмә-
тов авырыйлар, Ш. Камал «Ак-
чарлаклар»дан соң тынып калган, 
Г. Ибраһимов зур романга кереш-
кән. Ф. Әмирхан бө тен татар әдә-
бияты, мәдәнияте мәсьәләләре 
өстендә берүзе эшли, көн-төн яза. 

Совет власте елларында да 
Ф. Әмирхан иҗтимагый тор-
мыштан читтә яшәми. «Кызыл 
Армия», «Татарстан», «Татар-
стан хәбәрләре» газеталарында, 
«Шәрекъ кызы», «Кызыл шә-
рекъ», «Безнең юл» журналла-
рында яңа тормыш идеалларын 
пропагандалый.

Ф. Әмирхан публицисти-
касы төп сыйфатларының бер-
се – максат аныклыгы. Ул нәрсә 
өчен язганын, нәрсәгә ирешергә 
теләгәнен аңлап эш иткән. Шул 
максатына ирешү өчен журна-
листик чараларны дөрес сайлый 
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һәм барлык жанрларда да берти-
гез әйбәт яза белгән. Ф. Әмир-
ханның иҗтимагый-сәяси темага 
язылган очерк һәм мәкаләләре 
җитди гомумиләштерүләргә ия. 
Җәмгыятьтә яшәп килгән тис-
кәре күренешләрне тәнкыйтьләү 
өчен ул фельетоннар язган. Киң 
колачлы проблемалар куярга 
мөмкинлек бирә торган жанрлар-
дан тыш, Ф. Әмирхан рецензия, 
интервью, репортажларны яра-
тып кулланган. Аның күренекле 
язучылар иҗатына, яңа дөнья 
күргән китапларга багышланган 
рецензияләре тирән эчтәлеккә 
ия. Ф. Әмирхан хисап, хәбәр, 
 реп ликаны да эшкә җиккән. 
Аларны матбугатның иң хәрәкәт-
чән, җитез, үтемле формалары 
дип санаган.

Ф. Әмирханның матбугат һәм 
журналистикага карашлары кы-
зыклы. Вакытлы матбугат нинди 
булырга, нәрсәләр турында язар-
га, халык белән нинди элемтә-
дә булырга тиешлеге 1913 елны 
 дөнья күргән «Төрк стан шивәсен-
дә матбугаты мувәкъкатә» исемле 
мәкаләсендә ачык чагыла [Әмир-
хан, б. 230–234]. Бу мәкалә бү-
ген дә аерым өйрәнүгә лаеклы. 
Ул татар матбугатының беренче 
көннәреннән үк мәгърифәтче-
лек һәм халык азатлыгы рухында 
эшләвен күрсәтә. Мисал буларак, 
Ф. Әмирхан Төркстанда чыга-
рылып килгән берничә газета-
ны тасвирлап китә – мөхәррир-
ләре, газеталарның юнәлешләре 
турында сүз йөртә, Сәмәрканд 
халкының газета алдырмау сә-
бәпләрен ачыклый. «Сәмәрканд» 
газетасының мөхәррире – «үзе 
төрк станлы, Төркстанның шивә-
сен дә, тормышын да яхшы белә 

торган голәма хезмәтендәге зат 
булганга күрә, аның гәзитәсе-
нең Төркстан өчен кирәкле бер 
гәзитә булып чыгуы бик өмидле 
иде» [Шунда ук, б. 232]. Ләкин 
бу газета, укучылары булмау 
сәбәпле, чыгудан туктый яза. 
Ни өчен? Газета көндәлек түгел. 
Димәк, ул, беренчедән, хәбәрләр-
не вакытында ирештереп тора 
алмый. Икенчедән, анда барлык 
хәбәрләр өчен урын җитмәячәк. 
Димәк, газета аларны «бик чүп-
ләп кенә дәреҗ итәргә, бик күп 
нәрсәләрне бөтенләй дәреҗ итми 
узарга мәҗбүрдер» [Шунда ук]. 
Газетаның ике номеры арасын-
да шактый вакыт үтә. Укучылар 
вакыйгаларның тәртибен һәм 
«мантыйкый төзелешен югалтып 
өлгерә», алар вакыйгаларның 
эзлеклелеген югалталар. Шуңа 
күрә «халык матбугаты мувәкъ-
катәдән ләззәт алырга өйрәнми, 
ягъни үзенең истикъбале өчен 
мөштәриләр хәзерли алмый» 
[Шунда ук]. Икенче яктан, газета 
ни өчен көн саен чыкмый? Чөнки 
мөхәррирләр газетаның көн саен 
чыгып торган ихтималда сатып 
алынып бетүенә ышанмыйлар 
шикелле.

Ф. Әмирхан газетаның көн 
саен чыгып торуы мәҗбүри икә-
нен әнә шулай аңлата. Бу – вакыт-
лы матбугат өчен беренче шарт. 
Көн саен булмаса, газета атнага 
һич югы дүрт тапкыр чыгарга 
тиеш. Дөрес, кемнәрдер: «Моның 
өчен зур капитал кирәк», – дияр-
ләр. Әмма Ф. Әмирхан аларга: 
«Бу капиталны табарга кирәк», – 
ди. Бәлкем, бер-ике ел мөхәр-
рирләр файда урынына зарар 
күрерләр, әмма шул арада халык 
газетага «комарланып өлгерер»,  
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дип фикер йөртә Ф. Әмирхан. 
Һәрхәлдә, газетаны чыгаручы-
лар әнә шуңа ашкынырга тиеш. 
Ә аннан соң газета инде «үз рас-
худын үзе күтәрә башлый вә, яңа-
дан берәр ел үткәч, һич шөбһәсез, 
наширләренә файда китерә 
башлый» [Шунда ук, б. 233]. Бу 
уңайдан Ф. Әмирханның мөхәр-
рирлек хезмәтенә бәйле бер ис-
тәлек кызыклы. К Мостакаев язу-
чыдан «Әльислах»ның торышы 
турында сорый:

«Үз нәүбәтемдә мин дә Фа-
тихтан “Әльислах” турында со-
раштырдым. Ул теләр-теләмәс 
кенә итеп:

– Хәзергә мәгънәви яклары 
канәгатьләндерми әле, ә матери-
аль ягына килсәк, анысы инде 
безнең, шул җөмләдән сезнең дә, 
халыкны ни дәрәҗәдә мавыкты-
рырлык тырышып эшләвебезгә 
бәйләнгән» [Мостакаев, б. 79]. 

Димәк, Ф. Әмирхан газета-
да басылган материалларның 
эчтәлегенә бик зур әһәмият бир-
гән. Ә матди ягын газетаның 
эчтәлегенә бәйле дип санаган. 
Икенче шарт – газеталарда илдә 
барган вакыйгаларның барлык 
нечкәлекләрен җентекләп сурәт-
ләп бару. Ягъни газета алды-
ручылар «комарлансын» өчен 
шартлар тудыру. Бу очракта без 
Ф. Әмирханның көн тәртибендә 
торган материаллар турында сүз 
йөрткәнен аңлыйбыз. Укучы бү-
ген ни турында уйлый, нәрсәләр 
турында укырга тели – журна-
лист әнә шуларны белергә һәм 
язарга тиеш. Көндәлек вакый-
галарны сурәтләп барган газе-
та һәр көн укучы тарафыннан  
көтеп алына.

Өченче шарт үзеннән- үзе ал-
дагылардан килеп чыга – вакытлы 
матбугатта сурәтләнгән вакый-
галарның үзара эзлеклелеге, ло-
гик бәйләнеше саклану. «Җит ди 
вә хәзалыкның рухын вә мәна-
фигын аңлап яза торган бер гә-
зитә лязем», – дип яза Ф. Әмир-
хан [Әмирхан, б. 232]. Бүген бер 
нәрсә турында башлап, иртәге-
сен икенче нәрсәгә сикереп, яза 
башлаганны ташлап, ярты юлда 
калдырып киткән матбугат җитди 
укучыга кирәкми. Шуңа күрә ул 
көндәлек булырга да мөмкин тү-
гел. Аны көн саен алмаячаклар.

Әлбәттә, газета алдырып 
кит сен өчен, аның башында тәҗ-
рибәле мөхәррир тору мәҗ бүри. 
Ф. Әмирхан илдә хәтта хөрри-
ят булмаганда да, газета, шун-
дый мөхәррире булганда, чинов-
никларга артык бәйле булмыйча, 
басылудан тукталмаячак, ди һәм 
мисалга Исмәгыйль Гаспринский-
ны һәм аның газетасын  китерә.

Газета сәяси яктан уртача 
булырга, милли мәсьәләләрне 
ишарәләр белән генә әйтергә, 
ачык дәгъвалар урынына нокта-
лар гына куеп китәргә мөмкин, 
әмма ул яшәсен, халыкны укыр-
га, вакытлы матбугатны дөнья-
ны күзәтергә өйрәтсен, халыкка 
мәдәният алып барсын – аның 
бурычлары әнә шул! Бүгенге 
журналистикабыз өчен дә гаять 
мөһим фикерләр бу.

Фатих Әмирханның журна-
листика өлкәсендәге бөтен бул-
ган иҗаты да милләтне тәрәкъ-
кыят иттерүгә, халыкны рухи 
 азатлыкка алып чыгуга, дөнья-
ның алдынгы милләтлә реннән 
берсенә әверелдерүгә хез мәт итә.
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Әдәби җәмәгатьчелек арасын-
да тирән белеме һәм фикер үт-

кенлеге белән танылган абруйлы 
Ф. Әмирхан татар әдәби тәнкы-
йтенә нигез салучыларның бер-
се булып тора. Ул киң карашлы, 
нечкә зәвыкле, эру дицияле тән-
кыйть челәрдән санала. Аның бу  
төр эшчәнлеген дә агымдагы 
тән кыйди барышны бәяләү төп 
юнәлешне тәшкил итсә дә, тән-

кыйтьнең предметы, жанрлар сис-
темасы, әсәрне бәяләү принцип-
лары, алым-методлары, типлары 
һәм юнә леш-агымнары кебек 
нәзари мәсьәләләр дә гыйльми 
күз аллана. Г. Сәгъди аның үткен 
каләмен, таләпчән, принципиаль 
тәнкыйтен күздә тотып, «карчыга  
күзле» беренче әдәби тәнкыйть-
че» [Сәгъди, б. 15] дип атый. 

Яңа татар әдәбиятының 
үсеш юнәлешен билгеләгән реа-
лист Г. Исхакый, Г. Тукай, Г. Ка-
мал, Г. Коләхмәтов, М. Гафури 
иҗатлары Ф. Әмирхан тәнкый-
тенең бәяләү объекты булып 
тора. Аларның әдәби әсәрләре 
басылып чыгу уңаеннан дөнья 
күргән мәкаләләрендә, рецензия-
ләрендә әдәбиятның иҗтимагый 
роле, чынбарлыкка мөнәсәбәте, 
сүз сәнгатенең милли характе-

ры, реализм, халыкчанлык һәм 
әдәби осталык, театр тәнкыйте 
мәсьәләләре күтәрелә. Әдәби-
ят һәм сәнгатьнең бурычын ул 
мәгъ рифәт тарату һәм әхлак тө-
зә түдә билгеләү белән бергә, иҗ-
ти магый-милли мәсьәләләрне 
күтәрүдә, сәяси һәм икътисади 
стройның асылын сәнгатьчә ачып 
бирүдә билгели, ягъни «әдәби-
ятның иҗтимагый ягын югары 
күтәрә, аның җәмгыятькә тәэсир 
көчен фәнни мәктәп, юнәлешенең 
нигезен сала, җәмгыяви һәм мил-
ли мәсьәләләрне хәл иткәндә төп 
сүзне әйтүче икәнлеген күз уңын-
да тота» [Заһидуллина, б. 173]. 

Ф. Әмирхан башлангыч чор 
тәнкыйди эшчәнлегендә, шушы 
ноктадан якын килеп, заман 
таләпләренә җавап бирмәгән 
Г. Ту кайның тәүге шигырьләрен, 
Я. Вәли, М. Гафури, М. Фәүзи 
әсәрләрен тәнкыйтьли. Мәсәлән, 
Г. Тукайның «Мужик йокысы» 
исемле А.В. Кольцовтан (1809–
1842) ирекле тәрҗемәсендә 
авыл мужигы үзенең ялкаулы-
гы аркасында ярлы, авыр тор-
мышта яши дигән идея үткәрелә. 
Ә Ф. Әмирхан «Мал юк дип зар-
ланма, үзеңнән күр аны» дигән 
шигырьләрнең мәгънәләре  берлә 
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Русия җир тарихын вә сәясә-
тен белгән кешеләр канәгать 
итмәячәктер» [Әмирхан, 1986, 
б. 22], – дип искәртә. Я. Вәли-
нең пьесасына язылган «Ачлык 
кушты» (1908) рецензиясендә 
тәнкыйтьче иҗтимагый-социаль 
проблемаларны Россиянең со-
циаль-икътисади җирлеге белән 
тыгыз бәйләнештә сурәтләүне 
таләп итеп чыга: «Мондый олуг 
темалар (ачлык темасы. – Т.Г.), 
хосусән, бөтен бер халыкның, 
хәтта бер мәмләкәтнең халәте 
икътисадиясеннән (икътисади 
хәленнән. – Т.Г.) килгән күренеш-
ләр хакында язылган драмалар 
социальный характерда язылыр-
га вә асыл сәбәп булган яман-
лык, төрле тарафларыннан вә 
сәбәпләре белән тәфтиш ителеп 
(аңлатылып. – Т.Г.), укучы күз 
алдына тәрсим ителергә (сурәт-
ләнергә. – Т.Г.) тиештер. Әмма 
«Ачлык кушты» драмасы нәкъ 
шушы нәрсәләрдән мәхрүм» 
[Әмирхан, 1986, б. 85]. Г. Коләх-
мәтовның «Яшь гомер»ендәге 
Зөләйха образы гәүдәләнешен-
дәге җитешсезлек тә капитал, 
акча-товар мөнәсәбәтләре яс-
сылыгында күрсәтелә: «Мөхәр-
рир монда капиталның тугры-
дан-тугры көчләве буенча кияүгә 
чыгуны тасвир иткән булса, дра-
маның гомуми фикеренә кәмаль 
(камиллек. – Т.Г. ) вә яңа рәүнәкъ 
(төс. – Т.Г.) биргән булыр иде» 
[Әмирхан, 1986, б.41].

Әдәби иҗатка йогынты яса-
ган шартлар, иҗтимагый күре-
неш ләр, милли чынбарлык ва-
кыйга-хәлләре белән әсәр ара-
сындагы бәйләнешләр беренче 
планга чыгарылу, әдәби әсәрне 
җәмгыятькә, андагы процесс-

ларга бәйле тикшерүгә йөз тоту 
Ф. Әмирхан тәнкыйтен публи-
цистик тип кысаларында тикше-
рергә мөмкинлек бирә. «Әдәби 
әсәргә нисбәтле язылган текст-
та иҗат мәсьәләсе, аңа эсте-
тик яктан бәя бирү теге яки бу 
дәрәҗәдә урын алса да, язма 
авторы яшәешнең күп төрле со-
рауларын читләтеп үтә алмый, 
ягъни чор-заман проблемалары 
фәлсәфи, әхлакый, сәяси, тари-
хи мәсьәләләр белән үрелеп, ял-
ганып китә» [Закирзянов, 2011, 
с. 209], – дип яза Ә. Закирҗа-
нов. Ф. Әмирхан тәнкыйте белән 
ХХ гасыр башында үсеш юлына 
чыккан публицистика арасында 
бәйләнеш аеруча көчле.

Әдәби тәнкыйтьнең юнәлеш-
ләрен һәм агымнарын аерып чы-
гарып, аларның үзенчәлекләрен 
билгеләү омтылышы 1920 еллар 
татар тәнкыйтендә үк башлана. 
Әдәби-тәнкыйди фикерне тарихи 
процесс буларак тикшерү юлын-
да беренче сукмакны салган 
Г. Сәгъди, Ф. Әмирханның әдәби 
әсәрне бәя ләү принципларына 
таянып, аны «реалист тәнкыйть-
че» [Сәгъ ди, б. 16] дип атый. 
«Реаль тәнкыйть нигезендә чор 
картинасын тудыру, ягъни заман, 
хакимият, гомумән системаның 
бөтенлекле образын күз алдына 
бастыру тора. Аның концептуаль 
җирлеген әсәрләрдә тудырылган 
тормыш моделе үзенчәлекләре 
билгели» [Закирзянов, с. 238]. 

Ф. Әмирханның Г.Исхакый 
әсәрләренә язылган рецензия-
ләрендә матур әдәбиятның реаль 
чынбарлыкны тулы һәм дөрес ча-
гылдыру хасияте бары тик җан-
лы һәм тормышчан образлар, та-
бигый типлар тудыру, детальләр 
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дөреслеге ярдәмендә тормышка 
ашырыла дигән фикер, кагый-
дә үзәккә куела. Мә сәлән, «Ал-
дым-бирдем» рецен зиясендә 
тәнкыйтьче пьесаның сюжеты 
нигезендә яткан төп каршылык-
ны – яңа тормыш бе лән иске 
тормыш арасындагы көрәшне 
билгели, милли чынбарлыктагы 
тартышны типлар аркылы ана-
лизлый. Тип терминын түбән-
дәгечә аңлата: «Тип» дип, мә-
гыйшәттән (тормыштан. – Т.Г.) 
алып ясалган вә тасвир ителә 
торган мәгыйшәтнең халыкла-
ры арасында махсус бер фирка-
гә (катлауга. – Т.Г.) тугры килә 
торган сурәте әдәбиягә әйтелә-
дер» [Әмирхан, 1989, б. 71]. «Ал-
дым-бирдем»дәге һәрбер пер-
сонажның татар тормышыннан 
алынып, тип дәрәҗәсенә җитке-
релеп эшләнүе билгеләнә. 

«Солдат» (1908), «Мөгал-
лим» (1914), «Зөләйха» (1917) 
ре цензияләрендә дә Ф. Әмирхан 
реалистик тәнкыйть канунна-
ры белән эш итә. «Гаяз» (1907) 
мәкаләсендә, иң беренче нәүбәт-
тә, Г. Исхакый каләменең реалис-
тик табигатен тотып ала: «... яз-
ган нәрсәләре белән йөрәкләрне 
кузгата, күңелгә әллә нинди фи-
кер вә хисләр бирә вә мәгыйшәт-
нең начар вә яхшы якларын ачык 
күрсәтә торган мөхәррир» [Әмир-
хан, 1989, б. 28]. Ул әдип әсәр-
ләрендә гәүдәләнгән тормыш ма-
териалының иҗтимагый-социаль, 
милли азатлык мәсьәләләре бе лән 
тыгыз бәйләнешенә һәрдаим үз 
игътибарын юнәлтеп бара.

«Солдат» рецензиясендә, ав-
тор җәмгыятьтә хөкем  сөргән 
сәяси хәлгә бәйле рәвештә, по-
вестька тиешле, теләгән бәя бирә 

алмавын сиздертә. Г. Исхакый-
ның иҗтимагый-сәяси эшчән-
леген, шуның бер өлеше «Зин-
дан»да тасвир ителүен хуплый. 
Әсәрне әдәбият һәм фикер үсе-
шен күрсәтә торган повесть дип 
атый. «Мөгаллим» рецензиясе 
пьесаның «Шәрык» клубында 
уйналу мөнәсәбәте белән язылу 
сәбәпле, театр тәнкыйте белән 
үрелеп китә. Кимчелек буларак 
күрсәтелгән бертарафлылык, без-
нең карашыбызча, әсәрдә сыйн-
фый көрәш, азатлык хәрәкәтләре 
яктыртылуга тиешле игътибар 
би релмәүне белдерә. Алдагы ре-
цен зияләрендәгечә пьесаны бәя-
ләү дә төп бизмән булып татар 
тормышын реаль вакыйгаларда 
дөрес итеп үз кыяфәтендә чагыл-
дыру принцибы тора: «Татар мө-
галлиме тормышының Гаязның 
маһир куллары тарафыннан ясал-
ган картинасы безнең алда авыр, 
фаҗигале вә өмидсез булып ба-
сып торадыр. Моны күреп җан 
ачына, сызлана, пьеса бер траге-
диягә, рухани трагедиягә әйләнә» 
[Әмирхан, 1989, б. 247].

Билгеле булганча, «Зөләйха» 
фаҗигасе 1912 елда язылып 
бетсә дә, 1917 елга кадәр рәсми 
төстә тыелып килә. 1917 елгы 
февраль инкыйлабы биргән мөм-
кинлекләрдән файдаланып, «Зө-
ләйха» пьесасы «Сәйяр» труппа-
сы тарафыннан аның җи тәк чесе 
һәм режиссеры Г. Кариев бене-
фисына 1917 елның 17 мартында 
Казанның Зур драма театры сәх-
нәсендә күрсәтелә. Бу зур тарихи 
фаҗига милли театр хәрәкәтендә 
әле күрелмәгән яңа сәхифә ача. 
Җәмәгатьчелек бик җылы кабул 
иткән бу спектакль вакытлы мат-
бугатның да игътибарын бик тиз 
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арада үзенә җәлеп итә. Газетада 
басылган беренче язманың авто-
ры Ф. Әмирхан әсәрнең темасы-
ның иҗтимагый-милли әһәмия-
тенә басым ясый: «Зөләйха – та-
лантлы каләм, хәссас (сизгер) рух 
белән язылган, урыны- урыны 
белән гаять тирән рухани фаҗи-
гане караучының алдына ки-
терә торган пьесадыр. Бу иске 
хөкүмәткә каршы гаять куәтле 
бер обвинительный акт булуы 
белән бергә, милләтемезнең үз 
кодсияте (изге. – Т.Г.) юлында 
һичбер төрле фидаилектән кире 
тормас дәрәҗәдә рухка малик 
фәрдләре (ия шәхесләре. – Т.Г.) 
барлыгын күрсәтә вә бөтенлеге-
безне саклауда исламның нинди 
шәрәфле бер роль уйнаганлы-
гын исбат итә торган бер васи-
кадыр (нигезле дәлилдер. – Т.Г.)» 
[Әмирхан, 1989, б. 327–328]. Ре-
цензия эчтәлеге, Ф. Әмирханның 
киң диапазонлы публицистика-
сы белән кушылып китеп, татар 
халкын милләт буларак саклап 
калуда ислам диненең ролен күр-
сәтә. Аерым фактлар, сыйфатлар 
белән конкретлаштырылмаса да, 
«Зөләйха» фаҗигасе сәнгатьчә 
эшләнеше, камиллеге ягыннан 
татар драма әсәрләреннән аерып 
куела: «халис (саф. – Т.Г.) әдә-
би җәһәтеннән дә, пьеса мәүҗүд 
(бар булган. – Т.Г.) пьесаларыбы-
зның 99 фаизеннән өстен тора вә 
урыны-урыны белән гүзәллекнең 
югары дәрәҗәләренә ирешәдер» 
[Әмирхан, 1989, б. 329]. 

Ф. Әмирхан тарафыннан әдә-
би тәнкыйтьнең теоретик мәсьә-
ләләре эшләнүгә аның Рус – Ау-
ропа әдәбият белеме, мәдә нияте 
ирешкән казанышлар белән та-
нышлыгы зур йогынты ясый 

[Gilazov, Karabulatova..., 2015, 
p. 510]. Аңа типик характерлар 
тудыруда И.С. Тургенев тәҗ ри-
бәсе ярдәмгә килсә, психоло-
гик анализга ирешү осталыгы 
Л.Н. Толстой ярдәменнән баш-
ка була алмаган. Н.В. Гогольнең 
тууына 100 ел тулу уңаеннан 
язылган юбилей мәкаләсендә 
әдипнең рус әдәбияты мәйда-
нында тоткан урыны хакындагы 
уйланулары Ф. Әмирханны та-
тар әдәбиятының үсеш юнәлеше 
мәсьәләсенә тоташтыра. Ул татар 
халкының көнитешен, яшәешен 
уңай якка үзгәртү, милли әдәби-
ятны яңарту өчен рус әдәбиятына 
йөз тотарга тиешлекне дәлилли: 
«Ватандашларыбыз русларның 
мәгыйшәти руханилары (дөньяви 
караш иҗат итүчеләре. – Т.Г.) 
белән белешләнү безгә файда-
лы гына түгел, бәлки ваҗибтыр 
(тиештер. – Т.Г.): без алар ар-
кылы Гарби Европа белән бе-
лешләнәчәк һәм тормышыбызда 
һәр көнне рус мәгыйшәте белән 
очрашып торабыз һәм торачак; 
билахирдә (ахырда. – Т.Г. ), рус 
әдәбияты безнең яңа әдәбияты-
бызга күп тәэсир итә генә түгел, 
бәлки күп ярдәм итәдер» [Әмир-
хан, 1986, б. 94].

Ф. Әмирханның әдәби-тән-
кыйди эшчәнлегендә Г. Тукай-
ның шигъри осталыгын, халык-
чанлыгын һәм миллилеген, 
тел-үзенчәлекләрен ачып бирү, 
шәхесенең иҗтимагый кыйм-
мәте кебек мәсьәләләр зур урын 
алып тора. Шагыйрь иҗатын ча-
гыштырма-тарихи ысул белән 
әдәби-мәдәни багланышлар кон-
текстында тикшерү юнәлеше-
нең юл башында да Ф. Әмирхан 
тора. Тәнкыйтьче шагыйрь нең 
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басылып чыккан һәрбер ши-
гырь җыентыгына язылган бәя-
ләмәләрендәге караш-хөкемнәре, 
аның шигъри дөньясын бәяләү 
принциплары һәм кагыйдәләре 
белән Тукай гыйльмиятенең 
фәнни концепциясен эшләүгә 
зур өлеш кертә. Г. Тукайның ши-
гырьләренең телен әтрафлы итеп 
анализлый, үзгәрешен күзәтә 
һәм шуның белән тел-өслүбне 
әсәр бәяләүнең мөһим үлчәменә 
әйләндерә. «Аның «Ислах»та-
гы каләм иптәше булган Г. Ту-
кайның шигырьләрен яңа эзгә 
төшерүдә, бигрәк шагыйрь нең 
телдә татарлашуына бу тән-
кыйть ләрнең (һәм, гомумән, 
араларындагы якын мөнәсәбәт-
нең. – Җ.В.) тәэсире булганлык 
һич шөб һәсез» [Кара: Гыйлаҗев, 
б. 182], – дип яза Җ. Вәлиди. 

Ф. Әмирханның әдәбиятта 
халыкчанлык һәм миллилек ту-
рындагы әдәби-эстетик карашла-
ры төгәлләнгән бер системаны 
барлыкка китерә: «Үз милләтең-
не кирәгенчә сөяр өчен, аның 
рухын аңларга, аның халәте руха-
ниясендәге бик нечкә мусика (му-
зыка. – Т.Г.) тамырларын чиер-
теп, шуларның чыгарган та выш-
ларын тыңлый белергә кирәктер. 
Шул вакытта гына кабык асты-
на яшерелгән куәи рухания-
не (эчке көчен. – Т.Г.), ләтафәт  
(гүзәллек. – Т.Г.), матурлыкны 
күреп яратырга мөмкин була-
дыр. Бер кавемнең рухын аңлау 
фәкать аның әдәбияты аркылы 
гына мөмкиндер [Әмирхан, 1986, 
б. 106]. Монда ул, һичшиксез, 
милләтнең язмышы, аны борчы-
ган проблемалар, уй-фикерләрен 
аларның кайгы-шатлыкларын 
күздә тота, милләтнең ерак дан-

лы һәм шанлы тарихын, үсешен 
белергә чакыра.

Тәнкыйтьче Г. Тукай шигъ-
ри дөньясының халыкчанлыгын 
аңлауга да шушы ноктадан якын 
килә: «Тукаев кайгы-хәсрәт бала-
сы, моңнар шагыйре, авыр той-
гылар, авыр мәшәкатьләр җыр-
чы сы иде... Милләтебезнең бөтен 
халык җырларындагы төп аһәң,  
кайгы, хәсрәт, авыр моң аһәңе 
аның шигырьләрендә дә төп көй, 
әсас (нигез. – Т.Г.) иде. Менә шу-
ңар күрә аны халык бик яшь ләй 
үз шагыйре итеп таныды; аны аң-
лады, ул җырлаган нәрсә ләр нең 
үз рухындагы нәрсәләр икә нен 
тойды» [Әмирхан, 1986, б. 115].

Аерым бер мәсьәләләрдә 
Г. Иб раһимов, шулай ук Г. Ис-
хакый карашлары белән дә уртак-
лык-якынлык сизелгән «Күпме 
какканны вә сукканны күтәр-
де бу ятим» (1923) мәкаләсендә 
Ф. Әмирхан шагыйрь иҗатына 
бәя биргәндә, культура-тарих 
мәктәбе кагый дәләренә таяна. 
Иске мәдрәсә биргәннән артмаган 
гыйлем, иске төрек-татар әдәби-
яты җыйганнан бер генә карыш 
та уза алмаган «әдәбият таныш-
лыгы»; «төньякның ярлы, мескен 
табигате белән чикләнеп калган 
табигать тәэсираты», Казан белән 
Җаек арасында чикләнгән тор-
мыш; фикере, гыйлеме, зәвыгы 
яхшы тәэсир итәрлек даирәгә кер-
мәү, Ф. Әмирхан карашынча, Ту-
кайның тумыштан килгән талан-
тына киңәергә, үсәргә мөмкинлек 
бирми, ул тумыштан бирелгән 
сәләт, «талант бөресен ачмыйча, 
ача алмыйча һәлак булды» [Әмир-
хан, 1986, б. 176].

Ф. Әмирханның бу төр иҗа-
тында Г. Тукай шигъриятен 
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 пропагандалау, рухи мирасын һәм 
шәхесен субъектив бәядән, нахак 
сүзләрдән саклау, әдәби абруе 
проблемасы кызыл җеп булып 
сузыла [Гилазов, с 181]. Шун-
дый хезмәтләрнең берсе – «Татар  
шагыйрьләре» 1908 елда язылып, 
«Дамелла» имзасы белән «Әл-ис-
лах» газетасында басылып чыга. 
«Волжско-Камская речь» газе-
тасында цензор, педагог, мәк-
тәпләр инспекторы һәм Татар 
укытучылар мәктәбе укытучы-
сы Альберт Петрович Пинкевич 
(Пенькевич) (1884–1939) «Очер-
ки новейшей татарской литера-
туры» дигән мәкаләсен бастыра. 
«Камско-Волжская речь» – 1908–
1918 елларда Казанда рус телендә 
нәшер ителгән көндәлек иҗтима-
гый-сәяси, әдәби һәм икътисади 
газета. А.П. Пинкевич XX гасыр 
башы татар әдәбиятына күзәтү 
ясап, Г. Тукай һәм М. Гафури 
иҗатлары нигезендә татар шигъ-
риятендә күзәтелгән тенденция-
ләрне барлый. А. Пинкевич үзе-
нең мәкаләсендә «У Тукаева 
много истинной поэзии, но мора-
лизм, проповедь сводит на нет его 
произведений. Он касается всех 
сторон татарского быта и диктует 
правила жизни. <…> Это (М. Га-
фури. – Т.Г.) яркий националист, 
в глубоком значении этого слова 
и поэтому большой популярности 
не имеет» [Пинкевич, 1908] дип, 
Г. Тукай шигырьләрен сәнгатьчә 
эшләнеше ягыннан югары бәяли, 
анда язучылык таланты барлы-
гын таный; ә М. Гафури әдәби 
әсәрләренең тар милли характе-
рына үзенең тискәре мөнәсәбә-
тен белдерә. Шагыйрь иҗатының 
тәрҗемә эшчәнлеге мәкалә авто-
ры тарафыннан югары бәяләнә: 

«У Тукаева много подражаний 
Байрону, Лермонтову, Пушкину. 
<…> Точных переводов нет. Даже 
такие стихотворения, как «Что ты 
спишь, мужичок» он переделы-
вает на свой лад, применяя его 
к татарскому быту» [Пинкевич, 
1908].

Бу мәкаләгә җавап төсендә 
«Волжский листок» газетасында 
Касыйм Уралец тәхәллүсе белән 
«Татарские поэты» язмасы  дөнья 
күрә. «Волжский листок» – 1904–
1909 елларда Казанда рус телен-
дә нәшер ителгән газета. Язма 
авторы А. Пинкевичның фи-
керләрен кире кагып, киресенчә, 
Тукайны шигырьләр саны азлык-
та, тәрҗемәләре уңышсыз булу-
да, тел-стиле ямьсезлектә, урам 
теле белән язуда гаепли: «Мы со 
своей стороны заметим, что эти 
“томики” не более, как две тощие 
книжонки, заключающие в себе 
10–15 оригинальных стихотво-
рений, а в остальном заполнен-
ных неудачными переводами из 
Лермонтова и Пушкина» [Ура-
лец, 1908]. К. Уралец Гафуриның 
Россиядә һәм Себердә танылган-
лыгы һәм популярлыгы турында 
яза. Аның карашынча, М. Гафу-
ри, шөбһәсез, яңа татар әдәбия-
тының бизәге. Аны Америка ша-
гыйре Уитмен Уолт (1819–1892) 
белән янәшә куя. 

Татар әдәбиятының үсеш 
тен денцияләре хакында А. Пин-
кевич карашлары белән килеш-
кән хәлдә, К. Уралец тарафыннан 
шагыйрьләр иҗатына бирелгән 
бәя бәхәс уята. Тел чуарлыгы, 
гарәп, фарсы сүзләренең еш 
кулланылуы шул чор шигърия-
те өчен гомуми күренеш. Ту-
кайда гына түгел, М. Гафурида 
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да башка телләрдән алынган 
гыйбарәләр белән язылган ши-
гырьләр бар. Тукай, тәрҗемә 
эшен үзенчәлекле әдәби иҗат 
алымы дәрәҗәсенә күтәреп, рус 
һәм аның аша Аурупа шагыйрь-
ләренең әсәрләрен уңышлы 
тәрҗемә итә һәм шул юл белән 
татар халкын Европа әдәбиятына 
һәм мәдәниятенә якынайта. 

Дөрес, полемикада катна-
шучылар бәхәс кызулыгы ар-
касында урыны-урыны белән 
арттырып җибәрәләр, төгәлсез-
лекләр ычкындыралар [Нурул-
лин, б. 33], Ф. Әмирханга да уры-
ны белән объективлык җитми. 
Г. Тукай шигъриятен хата, ялгыш 
бәяләүчеләрне кире кагу белән 
мавыгып китеп, ул аерым бер 
мәсьәләләрдә М. Гафури шигъ-
риятенә тенденциоз якын килә. 
Шагыйрь поэзиясенең иҗтима-
гый-милли әһәмиятен, аның бай-
лыгын күреп бәяләп җиткерми. 

Күзәтүләргә нәтиҗә ясап, 
түбәндәгеләрне әйтергә мөм-
кин. Татар әдәби тәнкыйте үткән 
юлны өйрәнүче галимнәр хезмә-
тендә Ф. Әмирхан бертавыштан 
бу иҗат төренә нигез салучы бу-
ларак таныла. Тәнкыйтьче үзенең 
күпсанлы мәкаләләре, рецензия-
ләре белән татар әдәбиятының 
яңару процессын тизләтә. Ул 
тәнкыйди эшчәнлегендә рус әдә-
бият белемендә калыплашкан 
һәм XX гасыр башында милли 
әдәби-гыйльми фикер тарафын-
нан үзләштерелгән культура-та-
рих мәктәбенең кагыйдәләре, 
әдәби кануннарына таянып та-
тар реалистик тәнкыйтенә нигез 
сала. Татар әдәби тәнкыйтенең 
нигез принциплары, әдәби әсәрне 
бәяләү кагыйдәләре, фән буларак 
асыл хасиятләре Ф. Әмирханның 
тәнкыйди гыйльми эшчәнлеген-
дә фәнни югарылыкта эшләнә 
һәм хәл ителә. 
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Р.Ф. Харрасова

Ф. ӘМИРХАН ХИКӘЯЛӘРЕНДӘ АТАМА ПОЭТИКАСЫ:  
«Татар кызы» һ.б.

Статья посвящена изучению поэтической составляющей заголовков произ-
ведений Фатиха Амирхана. 

Ключевые слова: Фатих Амирхан, татарская литературы начала ХХ века, 
поэтика заголовков. 

Әсәргә куелган исемнең, бер 
яктан, синтаксик позиция-

се бар, икенче яктан, күпчелек 
очракта ул тексттан аерымланып 
алынган һәм шуның белән кал-
куландырылган сөйләм берәм-
леге булып тора, өченчедән, ул 
һәрвакыт нинди дә булса функ-
ция башкара. Шул ук вакытта 
исем нәфис текст структурасын-
да аерым өлеш кенә тәшкил итеп 
калмый, әсәр төзелешенә орга-
ник кушылып та китә, анда тел 
чараларының һәр төре сәнгати 
файдаланыла ала.

Нәфис текстларны мотивлар 
җыелмасы калыплаштыра, алар-
ның сыйфатламалары тулы бер 
иҗатның мотив поэтикасы ту-
рында сөйли. Димәк, аның атама 
поэтикасы белән дә турыдан-ту-
ры бәйләнеше бар. Теге яки бу 
прозаикның иҗат лаборатория-
сен чагылдырганда, әсәрләренең 
сюжет логикасын, хәрәкәтен өй-
рәнгәндә, мотивлаштыру пробле-
масын тикшерү әнә шуңа күрә дә 
алгы планга чыгарга тиеш. Әдип 
иҗатын зур күләмле хезмәтләрдә 
бу яссылыкта тулысынча өйрә-
неп чыгу – әле алда торган зур 
эшләрдәндер.

Заманына күрә бик ориги-
наль язучы булуына карамастан, 
Ф. Әмирхан атамалауның бар-
лык алымнарын да кулланып бе-
тергән дип булмый. Бу мөмкин 
дә түгел. Икенче яктан, әдипнең 
әсәрне исемләгәндә аерым төргә 
өстенлек биргәнлеге ачык күренә. 
Ф. Әмирхан прозасында әсәрләр-
не тасвир объекты һәм үзәк герой 
исемнәре белән атамалау очрак-
лары күбрәк. Болай эшләгәндә, 
автор, атаманың отышлы куел-
ганлыгын да аклап, әсәрдә мөһим 
урын тоткан геройны шактый 
үзенчәлекле тудырырга, тирәлек-
тә нык аерылып торган кеше 
яисә заман тибын чагылдыручы 
бер зат итеп күрсәтергә, бигрәк 
тә аларны психологик планда 
ачарга тиеш була, шунлыктан ул 
аның теге яки бу гамәлләрен кал-
ку тасвирлый, үзенчәлекле холык 
сыйфатларына бик нык игътибар 
итә. Ф. Әмирханның «Нәҗип», 
«Габденнасыйр», «Мостафа», 
һәм башка әсәрләре шул турыда 
сөйли. Күрәсез ки, китерелгән 
атамаларны бер сүзле җөмләләр 
тәшкил итә. 

Әдип еш кына атамада ге-
ройны теге яки бу сыйфатлары 
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белән ачыклый, бәяли: «Мәсләк-
сез кеше», «Мәхәббәтсез үрдәк 
баласы», «Сәер шәкертләр», 
«Куркыныч дошманнар». Ул тас-
вир объектының социаль төр-
кемен, чыгышын искәртергә 
мөмкин: «Салихҗан кари», «Сә-
мигулла абзый», «Кечкенә хез-
мәтче», «Хәкимә әби». Кайвакыт-
та бу төр атамалар хикәянең 
сатира-юмор әсәре икәнлегенә 
иша рәли: «Хуҗа Насретдин кы-
зы ның угылы». 

Ф. Әмирхан хикәяләренә ку-
елган атамаларның күпчелеген 
номинатив җөмләләр тәшкил 
итә, һәм шул ук вакытта аның 
баш кисәге күбрәк исемнәр бе-
лән бирелә. Семантик яктан 
караганда, атама эчендә кулла-
нылган исемнәр, кешедән, әдә-
бият яисә фольклор героеннан 
тыш, топонимик төшенчәләрне, 
теге яки бу урынчалыкларны 
чагылдырырга мөмкин: «Идел 
ярында», ««Шәрекъ клубы»н-
да», «Шакир Петроградта». Ф.  
Әмирхан прозасында атама еш 
кына вакыйга-күренешләр бар-
ган вакытка һәм урынга ишарә-
ли: «Бәйрәмнәр», «Көндезге сә-
хәр яки рузасызлар», «Бер хәра-
бәдә…», «Балалар атавы», «Яз 
исереклегендә», «Зөләйха теа-
трда», «Дачада». Әдипнең «Хәз-
рәт үгетләргә килде», «Милләт 
тәрәккый иттерү», «Беренче та-
нышу» һәм башка әсәрләренә 
куелган исемнәр исә билгеле бер 
дәрәҗәдә сюжет переспективасы-
на ишарәли.

Белүебезчә, татар әдәбия-
тында атамаларга жанр билгелә-
мәсен чыгару традициясе озак 
вакытлар дәвам итә. «Йосыф 
кыйссасы», «Таһир-Зөһрә даста-

ны», «Чура батыр хикәяте» һ.б. 
әсәрләр фикеребезгә дәлил була 
ала. Яңа заман әдәбиятында бу 
традиция какшый, әмма ул төр 
атамалар да әледән-әле күренгә-
ли. Ф. Әмирхан иҗатында да аңа 
мисаллар бар: «Тәгъзия (Мәрхүм 
анам Рәбига Зиннәтулла кызы-
ның хатирәсенә багышлыйм). 
Кайчак ул әсәрнең жанрын, тор-
мышны чагылдыру методын ата-
мадан соң ачыклап уза: «Гарәфә 
кич төшемдә» (Хыялый хикәя), 
«Хакәрәт саналган мәхәббәт» 
(Романтик дустым тормышын-
нан). Бу төр ачыклаулар, белгә-
небезчә, татар прозасы өчен ча-
гыштырмача яңа була. 

Ф. Әмирхан уйлап тапкан 
атамалар, гади генә тоелсалар да, 
семантик яссылыктан караган-
да, күпсыйдырышлы. Авторның 
сүзләр белән отышлы уйнавы 
аркасында, үзенчәлекле яңгы-
рашлы көтелмәгән гыйбарәләр 
барлыкка килә. Мәсәлән, әсәрне 
укып чыкканчы, «Танымаган-
лыктан таныштык»та беренче 
сүз артыктыр кебек тоела. Ае-
рым бер атамалар табышмакны 
төсмерләтә: «Ай өстендә Зөһрә 
кыз», пародокс рәвешендә дә яң-
гырарга мөмкин: «Зәгыйфь кар-
чыкның корбаны». Текстның 
гап-гади тамгасы кебек тоелган 
исемнәр, чишелешкә җиткәндә, 
инде бөтенләй башкача ачыла, 
чөнки аңа төп текстка салынган 
тирән мәгънә дә күчерелә. 

Ф. Әмирхан әсәрләренең 
атамалары еш кына үтә моңсу 
яңгырый: «Ул үксез бала шул!», 
«Картайдым!», «Бер хәрабәдә», 
ә кайвакыт укучыны нинди-
дер куркыныч алдында кал-
дыргандай: «Коточыргыч бер 
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төш», укучыны фаҗига белән 
таныштырырга хәзерләгәндәй: 
«Хә ка рәт саналган мәхәббәт».

Атама – әсәргә реклама, баш-
калардан аерымлау-аерымлану 
тамгасы, әгәр дә инде хикәяме, 
повестьмы, башкасымы автор 
мирасында аерым урын тота 
икән, аның визит карточкасы 
да булып тора. Төп текст белән 
идея- тематик бәйләнгән атама еш 
кына – аны ачучы, яңгырашын 
һәм фәлсәфилек дәрәҗәсен бил-
геләүче ачкыч та ул. Теге яки бу 
әдип иҗатында атамалар төрле-
леге каләм иясенең талантлылы-
гын күрсәтсә, аларның охшаш 
юл-алымнар белән сайлануы 
иҗатка һәм андагы атамаларга 
хас уртак поэтика турында сөй-
ли. Ф. Әмирхан хикәяләре ара-
сында визит карточкалары бу-
лырлыклары шактый: «Чәчәкләр 
китерегез миңа!», «Кадерле ми-
нутлар», «Корбан» һ.б.

Бүгенге көндә генә түгел, 
әдәби барышның һәр этабын-
да атама әсәрнең товар бәясен 
күтәргән дә, төшергән дә, әдип-
ләр аның коммерция тамгасы 
икәнлеген һәрвакыт аңлаган. 
Әйтик, Г. Исхакый, үз әсәрләрен 
«Кәләпүшче кыз», «Теләнче 
кыз», «Бай углы» дип исемләгән-
дә, төп адресатын һәм укучысын 
шактый ачык күзаллаган. Башка 
тормыш белән яшәгән, яшьлеген 
кичәләрдә, клубларда, кызлар 
белән аралашып, шәһәр тәрбиясе 
алган зыялылар яисә заманча ка-
рашлы, тирән укымышлы яшьләр 
тирәлегендә уздырган Ф. Әмир-
хан әсәрләрендә шул тормыш 
шактый киң чагылыш таба: «Танс 
кичәсе», «Канвалардан берсе», 
«Дачада», «Зөләйха театрда»... 

Теге яки бу әсәргә атама төр-
ле юллар белән сайлана. Кай-
вакыт аның ничек барлыкка кил-
гәнлеген исемнең үзеннән дә 
чамалау мөмкин. Әйтик, текст 
атау җөмләләр белән идентифи-
кацияләнсә, ул күп очракта әдип 
башында тема, төп тасвирлау объ-
ектын ачыклау белән бер вакытта 
уйлап табылган була һәм әлеге дә 
баягы объектны чагылдыра. Кай-
чак вакытлыча гына дип куелып 
торган андый исемнәр, алмашты-
рырлык яңасы табылмаганлык-
тан, әсәрнең мәңгелек атамасы 
булып китә, еш кына үзгәрә дә. 
Нәфис текст тамгалауның иң 
гади, иң җиңел юлы – герой исе-
мен яисә төп теманы күрсәтүдер, 
әмма төп идея, тема рәвешендәге 
атамалар еш кына башкаларны-
кын кабатлый, үзенчәлекле яңгы-
рамый. Ул чагында, исем отышлы 
тоелсын өчен, төп текст ярдәмен-
дә, мәгънә трансформацияләре 
кичерүе кирәк.

Укучылар өчен эчтәлеге ал-
дан ук аңлаешлы символлар бе-
лән исемләнгән текстларны күб-
рәк әлеге тропның текстның бу-
еннан-буена кабатланып килүе, 
мәгънә киңлекләре үзгәрүе, ки-

ңәюе-тараюы, хәтта көтелмәгән-
чә ачылуы кызыклы итә, үтәли 
мотив исә әсәрнең бербөтен итеп 
кабул ителешенә дә булыша. Була 
шундый очраклар да: гап-гади, 
беренчел мәгънәсендә аңлашыл-
ган исем текстны уку барышын-
да метафоралаша, символга ук 
әйләнергә дә мөмкин («Корбан», 
«Сүнгәч»). 

Кайвакыт, атамадан этәре-
леп китеп, әдип теге яки бу күре-
нешләрне аңлау-аңлату, аларга 
мөнәсәбәтле шәхси фикер җит-
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керү концепциясен дә эшли. Төп 
текстта һәм атамада, автор әй-
тергә теләгән мөһим фикердән 
тыш, теге яки бу җәмгыятьтә, 
социаль катламда, дини-милли 
тирәлектә, илдә, дөньяда булган 
карашлар да чагылырга мөм-
кин. Ф. Әмирхан прозасында 
үзен чәлекле урын тоткан «Татар 
кызы» хикәясендә геройга карата 
автор күрергә теләгән мөнәсәбәт 
белән җәмгыятьтә нык урнашкан 
карашлар капма-каршы килә. Без 
горурланып танышырга тиеш ке-
бек Татар кызы язмышы кызгану, 
үкенү тойгылары уята, ә бәлки, 
кемдәдер хәтта көчле рәнҗеш 
хисе дә туадыр. Шул ук вакытта 
ул миллионнарча рухи басылган, 
шәхси иреге буылган, кеше икән-
леге исәпкә алынмаган, теге яки 
бу күләмдә хокуксызландырыл-
ган татар кызларын гына түгел, 
башка социаль катлам вәкил-
ләрен дә, үзләрен яклап, баш кал-
кытырга әйдидер. Автор, әлбәт-
тә, әсәрне үз чорында чагыштыр-
мача ныграк кысылган хатын-кыз 
җәмгыятен уяту, ә башкаларның 
аңа карата мөнәсәбәтен үзгәртү 
максатыннан язган.

Мәкаләбезнең кереш абзацла-
рындагы исем уйлауга мөнәсәбәт-
ле кайбер җөмләләрне Ф. Әмир-
ханның «Татар кызы» хикәясенә 
карата да кулланып була торган-
дыр. Бердән, аның исеме атау 
җөмлә белән белдерелә; икен-
чедән, әсәрнең буеннан-буена ка-
батланып килгән гыйбарә булып 
тора; өченчедән, укучы, текст 
белән танышканда, аңа салынган 
мәгънә тирәнлекләренә торган 
саен ныграк төшә һ.б.

Әдәби әсәрләр атамасының 
поэтикасын сюжет өлешенә кара-

ган мотивлардан аерып өйрәнеп 
булмауны, ягъни аның мотивлар 
комплексын тәшкил итүче вак 
һәм эре күренешләрдән оешкан 
сюжеттан чыгып куелуын әй-
теп узыйк. Атама эчтәлекне го-
мумиләштереп күрсәтергә яисә 
текстның идея эчтәлеген ачарга, 
укучыга лейтмотивны җиткерер-
гә, аны мәгънәви киңәйтергә, 
ә бәлки, хәтта тарайтырга да, 
игътибарны аерым бер момент-
ка юнәлтергә дә мөмкин. Текст-
ны «Татар кызы» гыйбарәсе дип 
исемләү алдан ук героиняның 
кемлегенә, ни дәрәҗәдә гому-
миләштерелгәнлегенә ишарәли, 
ул аның милләттәшләре, иле, 
дөнья халыклары эчендә аерма-
лы урын тотканлыгына, үзгә бер 
характерга һәм мөнәсәбәткә ия 
икәнлегенә дә күрсәтә.

Ф. Әмирханның «Татар 
кызы» хикәясе белән тулысынча 
танышып чыкканнан соң, сюжет 
эчтәлегенең һәм аны җиткерү 
концепциясенең автор башында 
алдан ачыкланганлыгы, болар-
ны уйлау янәшә барганлык күре-
неп тора. Искә төшерик: әсәрнең 
төп герое соң дәрәҗәдә гому-
миләштерелгән, хикәя аерым 
бер кеше язмышын чагылдыр-
мый, ягъни аерым бер социаль 
катламга, шуның вәкиленә – Та-
тар кызына мөнәсәбәт, андагы 
үзгәрешләр тарихы рәвешен 
ала. Аның «Туды… / Туганда ул 
кеше иде» дигән җөмләләр бе-
лән башлануы үзен аклый, шул 
юллар ук атамага салынган төп 
мәгънәне үзгәртә башлый. Бе-
ренче бүлек яңа гына дөньяга 
килгән җан иясенең хокук-мөм-
кинлекләрен ачыклау рәвешендә 
башлана: бала булдыра алган-
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ча хәрәкәтләнә, көлә, теләгәнен 
аваз-тавыш белән белгертә, ир 
балалар янәшәсендә ята, анасы 
тарафыннан иркәләнә. Кыскасы, 
бар табигать аны адәм дәрә җә-
сендә күрә, башкаларга тиң итә.

Хикәянең икенче бүлегендә 
беренче җөмлә алдагысыныкы 
кебек сайланса да, калган абзац-
лар инде икенчерәк башлана: 
аларда кызның туганда терек-
легенә, әлеге тереклекнең алты 
яшькәчә кадәр генә баруына ба-
сым ясала, шуннан соң елын-ел-
га, үз чиратында, аның әле бер, 
әле икенче хокукы киселә. Кара 
көч исеме белән гомумиләште-
релгән җәмгыятьтәге нормалар, 
шул кагыйдәләрне үтәү сагында 
торучылар, шул торучыларны 
тәрбияләгән китаплар, сүзләр 
аны, ниһаять, ир балалардан бө-
тенләй аера. Өченче бүлек инде 
бу аермаларның кешене белем, 
һөнәр планында аскы баскычта 
калдырганнарын санауга багыш-
лана. Ир балалардан аермалы 
буларак, Татар кызы, мәктәпкә 
йөрми, сабакны абыстайдан ала. 
Дүртенче бүлектә исә ул үзен 
киемнәр белән томалый һәм 
гаү рәт икәнлеген, хәтта кешегә 
күренүнең оятлыгын аңына сең-
дерә башлый. Бишенче бүлектә 
өлгереп җиткән татар кызы дүрт 
дивар эченә ябыла да үзе белән 
уйнаячак «хайванны» көтүгә, 
каршы алуга хәзерләнә башлый, 
әмма әлегә аның яшәү теләге, 
ярату теләге бөтенләй үк сүнмә-
гән. Алтынчы кисәктә кызның 
бәхетле булыр өчен алда кылып 
караган гамәлләрен автор «үлем 
алды селкенешләре» дип атаячак. 
Инде «хайван» дәрәҗәсендәге 
ирне тыңлау да Тәңре ризалы-

гы өчен башкарылачак. Сатыл-
ган, сатып алынган кыз бөтен-
ләй товарга әйләнәчәк. Ниһаять, 
җиденче бүлектә ул Кара көч 
алдында тез чүгә – үзенең иргә 
уенчык сыйфатында һәм бала та-
бар өчен генә яратылганлыгын 
таный. Каһкаһә, нәфрәт хисләре 
ташыган, боерык-таләп рәве-
шендәге җөмләләр текстның тәэ-
сирен торган саен көчәйтә, аны 
авыр тойгылар калдырган әсәргә 
әверелдерә.

Атаманың яңгырашы баш-
ламныкы, тулы текстныкы бе лән 
туры килергә, аерылып торыр-
га мөмкин. Ф. Әмирхан әсә ре нә 
куелган, тойгы тыныш билге л-
әре белән тамгаланмаган «Та-
тар кызы» исемен без аңа карата 
нейтраль мөнәсәбәт белдереп, 
гади сөйләм интонациясе белән 
укыйбыз. Әгәр язучы, Татар кыз-
лары белән горурланса, укучыны 
тасвирланачак объектның Татар 
кызы исемен йөртергә хаклы-
мы-юкмы икәнлеге хакында уйла-
нырга чакырса, аны өндәү, сорау 
куеп язар, без дә әлеге җөмләдә 
тасвирланачак күренешләргә ка-
рата автор мөнәсәбәтен алдан ук 
күпмедер чамалый алыр идек. 
Ә болай барыбыз да көтелмәгән-
чә ачылып китәр кебек билгесез-
лек алдында тора. Шул ук вакыт-
та шартлаулы авазлар доминанта 
позиция алганлыктан, никадәр 
нейтраль яңгырамасын, «Татар 
кызы» атамасыннан чыгып, кем-
дер алдан ук сюжеттан шомлы-
лык, фаҗигалелек, хәтта катас-
трофа да көтәргә мөмкин.

Әсәр ахырына дөньяга бәхет 
китереп, бәхетле булып туган 
баланың физиологик үсеш этап-
лары аша узганда  хокуксызлана 
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баруы, бәхетсез бер җанга әве-
релүе аркасында, Татар кызы 
дигән мөһер трагик тамга рәве-
шен ала, әлеге төшенчә коллык 
психологиясе, хокуксызлык бил-
геләмәсенә әйләнә. Әдип, татар 
яшәешендә хатын-кыз тормышы 
аерым бер урын алып тора, аның 
өчен җәмгыятьтә аерым канун-
нар язылган, хикәядә сүз сирәк 
күзәтелгән очраклар турында 
гына бармый, ди. Икенче төрле 
әйткәндә, «Татар кызы» әсәрнең 
социаль концептын чагылдыра.

Әдип хикәядә, тәгаен яшәе-
шебезнең көндәлектәге вак күре-
нешләрен читләп үтә. Абстрак-
цияләнү, гомумиләштерү юлы 
бе лән, һәр татар кызының бер 
үк язмыш борылмаларыннан, 
психологик киртәләреннән узып 
чыгып, тормышының алдагы эта-
бына атларга, аңа ярашырга, шул 
күчешкә рухи хәзерләнергә ти-
еш леген, бу исә җаныңны әкрен-
ләп теленүен-теткәләнүен, ахыр 
чиктә юкка чыгуын һәм инде үзе-
нең җансыз курчакка тиңләшүен 
күрсәтә. Татар кызының әлеге 
әверелешләре вакытында гомум-
кешелек кыйммәтләре җимерелә, 
гаделлек, кешелеклелек кебек 
төшенчәләрнең тамырына бал-
та чабыла. Ф. Әмирхан шул ук 
вакытта, бөтен җәмәгатьчелеккә 
мөрәҗәгать итеп, татар милләте-
нең рухи яңарышына, үзгәреш-
ләренә өмет күзләре белән карар-
га да чакыра кебек. 

Әсәрдә автор үз позиция-
сен «Коръән»нән алынган өзек 
ярдәмендә бик ачык белдерә. 
Аңа ни өчендер Ф. Әмирханның 
күптомлыгында аңлатма бирел-
мәгән. Әлеге өзек татар кызы-
на ХХ гасыр башында булган 

мөнәсәбәтнең тамырларын ачып 
бирә, исламгача яшәгән гарәп-
ләрдәге традицияләр белән бәй-
ли. Татар кызына хас проблема-
лардан, шулай итеп, автор ис-
лам дөньясындагы мәсьәләләргә 
һәм гомумән дөнья хатын-кыз-
лары турында уйлануларга  
килеп чыга.

Бик борынгыда Гарәпстан 
ярымутравында гаиләдә кыз бала 
туу мәсхәрә саналган, кайбер 
ата-ана аны чит гаиләгә кыер-
сытылырга бирергә кызганган, 
үзе тарафыннан үтерелүен дә 
җиңелрәк санаган. Баланы шун-
да ук тере килеш җиргә күмеп 
калдырырга тырышканнар. Ис-
лам дине исә кыз кешенең мон-
дый хәлен кискен рәвештә тән-
кыйть ләгән. Димәк, Ф. Әмирхан 
җәмгыятьтәге хатын-кызга кара-
та әхлаксыз мөнәсәбәтләрне, аны 
җансыз курчакка тиңләүне ислам 
дине белән бәйләмәскә чакы-
ра. Аллаһе Тәгалә шулай ди гән: 
«Әгәр ул мөшрикләрнең берсенә 
«кыз балаң туган»лыктан сөенеч 
бирелсә, хатынына ачуланып, 
дусларыннан оялып, йөзе кара-
лып китәдер. Кыз белән сөенеч 
бирелгәнлектән хурланып, кау-
меннән качадыр, бу кызны хурла-
нып кына асрыйммы яки тереләтә 
туфракка күмеп таптыйммы икән, 
дип уйлап торадыр. Әгәһ булсын-
нар, кылган эшләре – нинди яман 
кабахәт эштер!» («Нәхел»нең 58–
59 нчы аятьләре).

 Аллаһе Тәгалә яңа туган кыз 
баланы тереләй җиргә күмүнең 
нинди зур бозыклык, җинаять 
икәнен шушы рәвешчә күрсәт-
кән: «…Вә тере хәлдә күмелгән 
кыз балалардан – ни сәбәпле 
үте релдең; (башкалардан)  нинди 
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гөнаһы бар иде, нигә үтердегез, 
дип соралса» («Тәквир», 8–9 
нчы аятьләр), шул вакытта кы-
ямәт көне якынлашыр. «Татар 
кызы» хикәясенең шул хактагы 
юллар белән тәмамлануы ахыр-
заман хакында искәртүдән битәр, 
аны җанлы курчакка әйләндерү-
нең кыямәт газабына тәңгәлле-
ген, ә шул әверелешнең тереләй 
күмелүгә тиңлеген сөйли.

Кыскасы, «Татар кызы» ата-
масында автор тарафыннан инде 
тема белдерелгән, әмма аны ахыр-

гача аңлау, ачу юлы нәфис текст 
ахырынача бара. Әсәрне укып бе-
тергәннән соң, атамага салынган 
мәгънә үзенең күпсыйдырышлы-
гы, тирәнлеге белән таң калдыра. 
Герой исемнәренә, әсәр атамала-
рына игътибар аеруча зур булган 
ХХ гасыр башы татар прозасын, 
шул исәптән Ф. Әмирханныкын, 
бигрәк тә хикәяләрен мотив-мо-
тивлаштыру һәм атама поэтикасы 
ноктасыннан өйрәнү өчен бик кы-
зыклы икәнлеген дә тагын бер кат 
ассызыклыйк.

Харрасова Рифә Фәтхрахман кызы,  
филология фәннәре кандидаты
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БАЛАЛАР ПСИХОЛОГИЯСЕН ЧАГЫЛДЫРУДА  
Ф. ӘМИРХАННЫҢ ИҖАДИ ОСТАЛЫГЫ

В рассказах Ф.Амирхана о детях расскрываются этико-психологические 
проблемы, возникающие от столкновения ребенка с взрослым миром. Рассказы 
о сиротах, обездоленных и лишенных самого необходимого будят разум и со-
весть читателя. 

Ключевые слова: Фатих Амирхан, рассказы о детях, нравственность, со-
чувствие ребенку, этико-психологические проблемы, эмоциональное состояние.

Татар әдәбияты классигы Фа-
тих Әмирхан иҗатында ба-

лалар өчен яки балалар турында 
язылган әсәрләр дә бар. Язучы, 
балалар турында уйланып, тор-
мыштагы, җәмгыятьтәге үзе ки-
лешә алмаган мәсьәләләрне күтә-
рә. Бу – беренче чиратта – бәхет, 
бәхетле, ирекле кешеләр, тор-
мышның, табигатьнең, кешеләр-
нең матурлыгы мәсьәләсе. 

Фатих Әмирханның тор-
мышта иң әрнеп кабул иткән кү-
ре нешләренең берсе – ятимнәр 
тормышы. Бу проблема язучы-
ның «Ул үксез бала шул!», «Ай 
өстендә Зөһрә кыз» хикәяләрен-
дә ачыла. «Ул үксез бала шул!» 
хикәясендә язучы ятим баланың 
бәхетсезлеген аның башка ба-
лаларның мөнәсәбәте аша ачып 
бирә. Хикәянең эчтәлеге болай: 
Гает көнне бөтен бала яңа кием-
нәрдән, араларында ятим малай 
Нури гына иске киемнәреннән 
чыккан. Нури узышып йөгергән-
дә беренче килә. Шул мизгелдән 
әле генә уйнап йөргән шат бала-
лар тискәре энергия үзәгенә әве-
релә. Алар ятим баланың җи ңүен 
күтәрә алмыйлар. Нуриның иске 
киеме аны кимсетергә, рәнҗетер-

гә сәбәп итеп алына. Яклаучы-
сыз булуы да башка балаларга 
үзләрендәге бөтен явызлыкны 
чыгарырга мөмкинлек бирә. Ам-
бицияләр, үз-үзен ярату, хөсет-
лек – бу сыйфатлар балалар өчен 
дә хас. Шул ук вакытта, балалар 
шактый беркатлы булып, үзләрен-
дәге бу сыйфатларны яшереп тә 
калмыйлар. Балалар теләкләренә 
ирешә – Нури үзенең фәкыйрьле-
ген, бәхетсезлеген, көчсезлеген 
тагын бер кат таный. Бу эпизод 
түбәндәгечә бирелә:

«Ул, минем шушы сүземне 
генә көтеп торган шикелле, кинәт 
кенә коймага таба әйләнде, йөзен 
койманың бер тактасына сөяде дә 
кычкырып елап җибәрде:

– Мин үксез бала шул! Әти-
әни ем булса, минем дә читек-кә-
вешем булыр иде».

Балалар шул вакытта гына 
үзләренең гамәлләренең никадәр 
түбән булуын аңлый. Лирик ге-
рой бу күренешнең озак вакыт-
лар күз алдыннан китмәвен дә 
яза. Бала, тискәре энергиягә кар-
шы тора алмый. Әмма әхлакый 
яктан җиңү – ятим бала ягында. 
Ул балалардагы явызлыкны җи-
ңеп чыга, аларда кешелеклелек   
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сыйфатларын уята. Әмма ятим 
бала үзен җиңүче санамый. Ул 
җылы сүзгә, башкалардан шәф-
катьлелеккә мохтаҗ. 

Америка психологы Карен 
Хорни күрсәткәнчә, бу очракта 
шәхес тирән шөбһә хисе кичерә, 
ә ул хисләрдән вакытында арына 
алмау, киләчәктә дәвалап бул-
мый торган халәткә китерә. «Бу 
шөбһәдән арыну очен бала нев-
ротик ихтыяҗларны канәгатъ-
ләндерә торган: мәхәббәт һәм 
хуплау, нәрсәдә дә булса узенең 
башкалардан өстенлеген күр-
сәтү, җәмгыятьтә танылу, үз-үзе 
белән горурлану кебек саклангыч 
стратегия (механизм) кулланырга 
тели. Соңрак бу ихтыяҗлар, шәх-
си мөнәсәбәт-аралашуларның 
нигезенә ятып, шәхеснең әйдәп 
баручы роленә карап, өч төрле 
бәйләнештә чагылалар:

– киләчәктә кешеләргә баш 
июче, үз фикере булмаган, бөтен 
әйләнә-тирәгә ярарга тырышучы 
шәхес;

– кешеләрдән читтә йөрүче 
битараф шәхес;

– кешеләргә карата һәрдаим 
дошманлык күрсәтүче шәхес» 
[Ас молов, с. 123]. 

Нурида ялгызлык һәм чара-
сызлык, беркемгә дә кирәксез-
лек, әти-әтисез ятим булу, беркем 
тарафыннан да кайгыртучанлык 
тоймау, баланың куркынычсыз-
лык һәм иминлек тойгыларын 
югалтуга китерә. Бары шушы 
кү ренештә генә булса да, ягъни 
ярышта беренче килеп, әйләнә-
тирә дәгеләрнең игътибарын җә-
леп итү, үзенең шәхес булуын 
дәлилләү максаты шундый кар-
шылык белән бәрелешү, Нури-
ның эчке проблемасын тагын да 

ти рәнәйтә. Ул берни дә эшли ал-
мый, елап читкә китеп бара. Елау, 
үз чиратында, сабый өчен тирән 
нигезле кичерешләреннән бераз 
арыну чарасы да. Елау аша күпме-
дер дәрәҗәдә ул эчке конфликт 
яки киеренке халәттән арына.

З. Фрейд теориясе буенча, 
«шә хеснең структур компонент-
лары – Эго-Мин, Супер-Эго һәм 
Ид. «Мин, бер яктан, кешене 
хайвани инстинктлар белән ту-
лыландыручы Ид, икенче як-
тан – кешедә булган үз-үзеңне 
ярату-эгоизм, үзең өчен генә 
яшәү кебек түбән ихтыяҗларны 
тыючы («табу») Супер-Эго тәэ-
сирендэ формалаша» [Романин, 
с. 34]. Әгәр шәхес күбрәк социум 
ихтыяҗларын өстен куеп, алар-
ны Ид таләпләреннән өстен куя 
икән, анда кискен эчке конфликт 
туа. Ә бу конфликт, үз чиратын-
да, усаллык, явызлык кылуга, 
я булмаса, төрле психик авыру-
ларга, хәтта үзенә кул салуга да 
этәрергә мөмкин. Нуриның исә, 
беренче килеп үзенең башкалар-
дан өстенлеген күрсәтү теләге бу 
конфликттан арыну чарасы була-
рак аңлатылырга мөмкин. Чөнки 
шушы мохиттә бу балалар ара-
сында, аның башкача үзен күр-
сәтер, ягъни Супер-Эго, ягъни 
эгоистлык ихтыяҗларын канә-
гатьләндерү мөмкинлекләре юк. 

Фатих Әмирхан үзе күзәт-
кән, яхшы белгән күренешне тас-
вирлый. Әлбәттә, якын-тирәдәге 
күпсанлы ятимнәр тормышы да 
әдипнең җанын әрнеткән. Фа-
тих Әмирханның бердәнбер апа-
сы яшьтән үлеп киткәч, аның 
өч баласын Фатих Әмирханның 
әнисе тәрбияли. Әлбәттә, җитеш 
гаиләдә балалар ятимлек ачысын 
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тоймасын өчен бөтенесе эшлән-
гәндер. Әмма ана мәхәббәтен бер 
кеше дә бирә алмый. 

Дусты Габдулла Тукайның 
тормышыннан, аның ятим ба-
лачагыннан да хәбәрдар булып 
кына калмыйча, ул шагыйрьнең 
аянычлы язмышын соң көненә 
кадәр күрә. Г. Тукайның балача-
гында ата-ана назына, мәхәббәткә 
булган ихтыяҗы, аларны ала ал-
мавы, үсеп җиткәч тә, шагыйрь-
нең кешеләр белән мөнәсәбәтен дә 
чагыла. Ул яратырга тели, әмма 
үзе мәхәббәттән кача, кешеләргә 
артык ышана, һәм шул ук вакыт-
та бер кешегә дә ышанмый.

Ятим балалар ул чорда күп 
һәм аларны бик кечкенә яшьтә 
асрау итеп бирү күренеше татар 
тормышында да киң таралган була. 

Ф. Әмирханның бу герое 
укучыда кызгану хисе генә уятып 
калмый, укучы бу темага кай-
та-кайта уйлана, җанында авырту, 
әрнү тоя. Ятим малай Нури об-
разы кешенең акылын, намусын 
уята, кешенең әхлак сыйфатлары-
на мөрәҗәгать итә. Әмма әсәрдә 
әхлак, кешелеклелек буенча дәрес 
булса да, мораль уку юк. Әсәр 
шул ягы белән дә көчле. Нури об-
разы ятимлек, ялгызлык символы 
дәрәҗәсенә күтәрелгән. Хезмәтче 
бала образы язучының тәмамлан-
мый калган «Кечкенә хезмәтче» 
хикәясендә дә сурәтләнә. Тәмам-
ланмаган өзек буенча нәтиҗәләр 
чыгару авыр булса да, бу әсәр 
А.П. Чеховның «Спать хочется» 
хикәясенә ияреп языла башлаган 
булырга мөмкин дип фаразлар-
га мөмкин. Ике әсәрдә дә бары 
йокы теләге эшкә ашмастай хыял 
дәрәҗәсенә ирешкән хезмәтче ба-
лалар турында сүз бара.

Ятимлек проблемасы «Ай 
өстендәге Зөһрә кыз» хикәясен-
дә дә күтәрелә. Әдип бу әсәрен 
татар халкының Зөһрә кыз ту-
рындагы мәгълүм легендасына 
һәм үги кыз турындагы әкият-
ләргә нигезләнеп иҗат итә. Бе-
ренче карашка, Ф. Әмирхан ле-
генданы әдәбиләштереп язган 
кебек тәэсир туа. Әмма, әсәрдә 
сюжетка мөнәсәбәттә язучының 
уй-фикерләре, тормыштагы ае-
рым вакыйгаларга мөнәсәбәте дә 
урын алган. Язучының фикере 
ай һәм Зөһрә йолдыз турындагы 
эпизодларда ачыла. Хикәя «Әнә 
шул тулган айга карагыз әле! Ул 
шундый түгәрәк, шундый бөтен, 
шундый тулы һәм якты. Ләкин 
аның яктысында әллә нинди 
бер моң, бер уйчанлык, бер кай-
гы бар» дип башлана. Ай ни 
өчен моңлы соң? Автор айның 
һәрвакыт мондый булмавын да 
әйтеп уза: «Беләсезме, борын-бо-
рын заманнарда аның яктысы 
болай моңлы, болай уйчан бул-
маган. Кешеләрнең йөрәкләренә, 
җаннарына авырлык салмаган. 
Җиңел, уенчак һәм шат булган, 
моңландырмаган, сагындырма-
ган, тынычландырган, юаткан». 
Нәрсә үзгәргән соң? Ай бик 
карт икән, һәм гасырлар буе җир 
өстен, кешеләр дөньясын күзәт-
кән, кешеләр тормышының, үги 
ана явызлыгының шаһите бул-
ган, көне-төне үги ана тарафын-
нан рәнҗетелгән Зөһрә кызны 
җәбердән коткарган. Әмма шул 
явызлыкны күргән ай, элекке ке-
бек шат елкылдый алмый икән. 
Авторның ятимнәр турындагы 
төп фикере Зөһрә йолдыз ту-
рындагы эпизодта ачыла: «Йол-
дыз, яшен тизлеге белән атылып, 
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Зөһрә кызны айга илтеп тапшыр-
ган да, үзе күкнең иң күренә 
торган бер җиренә барып ур-
нашкан. Үксез татар кызын айга 
илткән өчен, Ходай Тәгалә аның 
нурын арттырган, һәм фәреш-
тәләр аңа «Зөһрә йолдызы» дип 
исем биргәннәр». Димәк, ятим-
нәрнең хәлен җиңеләйтү изге 
гамәлләрнең берсе булып чыга. 
Әмма фольклор әсәрләренә ия-
реп язылган бу хикәя «Ул үксез 
бала шул» хикәясендәге көчкә 
ия түгел. Ул дидактик характер-
да. Ачыктан-ачык дидактика, 
үгет-нәсыйхәт еш кына кешене 
уята, уйландыра алмый. 

Һәр кешедә ярату һәм яра-
тылуга ихтыяҗ бар һәм ул ихты-
яҗ кешеләргә З. Фрейд дәлил-
ләгәнчә, табигать тарафыннан 
туганда ук күчә һәм шәхеснең 
үз-үзенең тормышын, гомерен са-
клау инстикты – Эрос белән бәй-
ле. Әлбәттә, тормышны белмәгән 
балада бу ихтыяҗ тагын да зур-
рак. Баланы ниндидер сәләтләргә 
ия булганы, ниндидер эш эшләгә-
не өчен генә түгел, бу дөньяда бу-
луы, дөньяның иң зур кыйммәте – 
кеше булган өчен ярату кирәк. 
Ф. Әмирханның «Нәҗип» хикәя-
сендә сүз шул турыда бара. Әле-
ге әсәрдә балаларның өлкәннәр 
тормышын аңлап бетермәве, яки, 
киресенчә, өлкәннәрнең бала-
лар тормышын аңларга теләмәве 
аркасында килеп чыккан әхлак, 
этик-психологик проблемалар 
күтәрелә. Хикәядә Нәҗип исемле 
малайның күршедә яшәүче Мәр-
фуга апага булган яратуы аша бө-
тен уй-кичерешләре – үзен бөтен 
кешенең аны яратуларын теләве, 
абыйсыннан көнләшүе, күр-
ше кызын яратуы, үпкәләүләре, 

шатлыклары тасвирлана. Хи-
кәя Нәҗип исе меннән сөйләнә. 
Ф. Әмирхан малайның яшен күр-
сәтми, чөнки Нәҗип үзен инде 
зур егет дип кабул итә. Бала-
ның шөгыльләре, уй-фикерләре 
аша гына аның биш яки иң күбе 
алты яшьләрдә булуы аңлашыла. 
Нәҗип әлегә мәдрәсәдә укымый, 
бары хосусый мөгаллим белән 
өйдә генә шөгыльләнә. Нәҗип-
нең абыйсы Гомәр курайда уй-
ный. Шуның өчен аны бөтен 
кеше ярата: «Әгәр инде ул өйдә 
булса, кар чыклар аны чакырып 
сөяләр, сөйләштерәләр, кызлар 
аны үзләренең уеннарында ка-
тыштыралар, аны кыстап курай 
уйнаталар иде». Нәҗип абыйсы-
на булган бу мөнәсәбәткә бик кы-
зыгып карый, үзенә дә өлкәннәр-
нең игътибарын яуларга омтыла. 
Малай абыйсына булган мәхәб-
бәтнең, курай уйнаганы өчен 
генә булганын да аңлый. Ул күр-
ше кызы, апасы янына керә тор-
ган Мәрфуга апаны ярата. Шун-
да ук автор малайның уйлары 
аша мәхәббәтнең икенче төрлесе 
булуын да әйтеп уза: «Мин аны 
күзләре зур булганга, тешләре 
бик тигез, ап-ак булганга һәм 
авызын матур итеп көлгәнгә сөя 
идем». Димәк, нәрсәдер эшләгән 
өчен түгел, бары булган өчен генә 
дә яратырга мөмкин. Бу эчкерсез 
бала мәхәббәте. Элеге вакыйганы 
тасвирлап, Ф. Әмирхан гаиләдә-
ге иерархия бик үк дөрес төзел-
мәгән булуын да исбатлый кебек. 
Әлбәттә, бөтен татар гаиләләренә 
хас булганча, абый үз урынында, 
тик сабый гына читтәрәк. Ана да 
аны теләмәстән рәнҗетә. Шул 
рәвешле, бала бу гаиләдә үзенең 
урынын билгели алмый, кирәк-
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сезлеген таный, мәхәббәткә лаек 
түгел, дип уйлый. Бу уйлар аны 
тирән экзистенциаль конфликт-
ка этәрә.Бу конфликттан ары-
ну өчен ул ниләр генә эшләми: 
койма башына да менә, Мәрфуга 
апасының сынын да ясый...

Ф. Әмирхан, баланың үз-үзен 
тотуындагы көлке мизгелләрне 
дә, баланың беркатлы, гади, эч-
керсез булуын, аның психологи-
ясен аңлап, шуңа күрә дә яратып, 
теләктәшлек белдереп иҗат итә, 
дөньяны бала күзләре бе лән күрә. 
Бала булып уйлый, шатлана, бор-
чыла. Язучы өчен һәр бала дөнья-
га карашы, зәвыгы, эчке дөньясы 
формалашкан шәхес. Әмма бала 
олылар алдында көчсез, аларның 
мәхәббәтенә, яклавына һәм аңла-
вына, җылы мөгамәләсенә мох-
таҗ, шул ук вакытта ул олылардан 
эчкерсезрәк. Күп нәрсәне онытыр-
га, һәр вакыт гафу итәргә әзер. 

Нәҗип олыларның мәхәб-
бәтен яулау турында хыяллана. 
Аның бөтен гамәлләре шуңа 
юнәлтелгән. Мәсәлән, ул үзен 
көчле итеп күрсәтергә теләп, 
абыйсының кураен тартып ала. 
Бала бу гамәлен начарлык эшләү 
нияте белән кылмый. Аның мак-
саты – бары үзенә игътибар яулау 
гына. «Бу эш, минем үземчә, бер 
егетлек шикелле булып, кунак 
кызларының, хосусан Мәрфуга 
апаның исен китерер, һәм аларга 
мине бер батыр егет итеп күрсә-
тер шикелле тоела иде». Әмма 
баланы аңлаучы табылмый. Хәт-
та әнисенә үзенең проблемасын 
сөйләгәннән соң да, бала аңлау-
чы да, яклаучы да таба алмый. 
Шуның өстенә әни кеше балада 
үзе турында ялгыш фикер ту-
дырырга җирлек бирүче фикер 

әйтә: «Абыеңныкы кебек берәр 
һөнәрең булса, сине дә үзләре 
чакырып алырлар иде». Малай 
мәхәббәтне яулау өчен нәрсә дер 
эшләргә кирәген аңлый. Әмма 
алты-җиде яшьлек баланың 
дөнья ны аңлавы үзенчәлеклерәк. 
Ул Мәрфуга апасының игъти-
барын үзенә җәлеп итәр өчен 
алга таба нәрсә эшлисен уйлый 
башлый. Мәрфуга апасын шак-
каттырасы килеп, йорт түбәсенә 
менеп баскач та, баланы аңла-
мыйлар. Аны абыйсы белән ча-
гыштырып, Нәҗипкә аның абый-
сыннан кайтыш икәнен исбатлау 
дәвам итә. Баланың һәр гамәле 
тәнкыйтьләнә, шул ук вакыт-
та өлкәннәр аның белән сөйлә-
шеп, бала өчен бик авыр тоелган 
мәсьәләләрне чишү юлларын да 
күрсәтми. Автор баланың йок-
ларга яткач та уйланып ятуын, 
үзен гаепли башлавын, гаепне 
үзеннән эзләвен күрсәтә. Малай 
өлкәннәр тормышына яраклаша 
башлый. Аның гаепне үзеннән 
генә эзләве малайның өлкәннәр 
битарафлыгы алдында җиңелүен 
күрсәтә. Өлкәннәр өчен баланың 
бу борчулары вак мәсьәлә, игъти-
барга алынырга тиеш түгел.

Нәҗип ахыр чиктә үзенә игъ-
тибарны җәлеп итә алырлык шө-
гыль таба: инде кызлар, бигрәк 
тә эчкерсез сөйгән Мәрфуга апа, 
аны еш кына чигү өчен рәсем тө-
шерергә чакыра. Бу эпизод аша 
да Ф.Әмирханның ни дәрәҗәдә 
бала психологиясен тирән белүен 
күрәбез. Нәҗип, беренче чират-
та, үзенең бу гаиләдә генә түгел, 
ә җәмгыятьтә дә үз урынын таба, 
икенче яктан, сөйгән Мәрфуга 
апасы янында утыру, аңа үзенә 
күрә бер ләззәт бирә. 
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«...Мәрфуга апа минем тө шер-
гәннәремне карап тора, кайсыбер 
сызыклар матур чыгып куйса, 
ул зур күзләре белән миңа кө-
лемсерәп, иркәләгән шикелле итеп 
карап ала иде. Чәчәк ясалып бет-
те; ләкин мин бу күңелле эшем-
нән тиз генә аерыласым килмәде.

– Мәрфуга апа, бу чәчәк ни 
өчен кирәк булды сиңа?

– Калфакка чигәргә. Инде 
яса лып бетте бит ул? Бик рәхмәт 
сиңа!

– Менә бу җиренә шушы 
чәчәкнең бөресен дә ясап куйсак, 
ничек булыр, Мәрфуга апа?» – 
дигән өзектән кечкенә Нәҗипнең 
инде бер яктан, эстетик зәвыгы 
барлыгы күренсә, икенче яктан, 
аның психологиясе ачыла: ул 
Мәрфуга апасы янында тагын да 
озаграк утыра ала һәм, сәләтен 
күрсәтеп, соклану хисләре уята, 
үзен инде кирәклеген танып, эчке 
конфликттан арына. Сәнгать – 
эстетик тәрбия, ул балада реаль 
чынбарлыкны әдәби образлар 
аша сурәтләп, балада дөньяга ка-
раш, эстетик зәвык тәрбияли.

Хикәянең өченче өлешен-
дә Нәҗипнең эш-гамәлләре аша 
үзенә яхшы игътибар алырга 
өйрәнеп җитүен күрәбез. Өчен-
че өлеш беренче ике өлештән 
күләменең кечкенә булуы белән 
аерыла. Бу бүлектә баланың 
уй-фикерләре, эчке халәтенә дә 
урын бирелми.

Хикәядә алгы планда Нәҗип 
образы, аның гамәлләре, уй-фи-
керләре. Әмма игътибарлы укучы 
шул ук вакытта икенче картина-
ны да күрә. Бу балага аңла шылып 
бетмәгән, еш кына аның бор-
чылуларына сәбәп булган олылар 
тормышы. Димәк, берьюлы ике 
картина сурәтләнә. Әдип җәмгы-
ятьнең һәм гаиләнең балага шәхес 
буларак формалашуда йогынты-
сын, ролен ача. 

Күләме ягыннан зур булмаган 
бу хикәя үзе дә ике яклы. Берен-
че карашка, балалар өчен языл-
ган дидактик характердагы әсәр. 
Икенче яктан, бала хөр фикерле, 
фикерен якларлык кыю шәхес 
булып формалашсын өчен аңа 
игътибар, мәхәббәт кирәклеге ту-
рында да. Баланың дөрес адымы,  
гамәлләре хупланырга, һәм кире-
сенчә булганда, ни өчен алай эш-
ләргә ярамавы аңлатылырга, дөрес 
чишелеш күрсәтелергә тиеш. Баш-
ка бала белән чагыштыру, аның 
өчен гомере буена бара торган пси-
хологик яра булып кала да ала.

Балалар темасы Ф. Әмир-
ханның башка хикәяләрендә дә 
күтәрелә. Ул бу әсәрләрендә төр-
ле яктан балалар дөньясын ача. 
Аларның самимилегенә, эчкерсез-
легенә соклана. Язучы иҗатын-
да балалар психологиясе мәсьә-
ләләре күтәрелә. Ф. Әмирхан 
иҗатын шушы яктан да өйрәнү 
кызыклы нәтиҗәләргә китерә.
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Татар фольклорындагы тарихи 
җырлар эчендә рекрутларга 

(никрутларга) багышланганнары 
шактый зур тематик төркем тәш-
кил итә. Алар, гадәттә, җыр җы-
ентыкларында да аерым бүлек 
итеп урнаштырылалар. Әйтик, 
композитор А.С. Ключарев ре-
дак циясендә 1941 елда дөнья күр-
гән «Татар халык көйләре»нең 
1 томында «Рекрут, солдат җыр-
лары» дигән исем астында 7 әсәр 
би рел гән [Ключарев]. Илбарис 
Надиров әзерләп бастырган «Та-
тар халык иҗаты. Тарихи һәм 
лирик җырлар» томында «Патша 
армиясе, рекрутлар, солдатлар, 
әсирләр моңы» бүлеге үзенең 
күләмле булуы белән үк игъти-
барны җәлеп итә. Ул 29 җыр ны 
эченә ала [Татар халык иҗаты..., 
б. 71–89]. Ләкин мәсьәләгә баш-
качарак караш та яшәгән булуы 
билгеле. И. Надиров язганча, 
элек бу җырлар, гадәттә, лирик 
җырлар жанрына кертеп йөртел-
гән. Солдат җырларында, чыннан 
да, лиризм көчле, беренче караш-
ка алар ның шактыен лирик җыр-
лардан аерып карау мөмкин дә 
түгел кебек. Әмма, шул ук вакыт-
та, солдат җырларының төп өле-
шендә хәрби-тарихи чынбарлык 

сулышы сизелә, алар үзәгендә  
гаскәри хезмәтнең бөтен кыен-
лыгын үз җилкәсендә татыган ге-
рой тора [Надиров, б. 13].

Рекрутлар төркеменә караган 
җырлар XVIII гасырда иҗат ителә 
башлаган (1705 елда Россиядә ре-
гуляр патша армиясе оешкач, та-
тарларны да хәрби хез мәткә алу 
камәлгә кертелә) дип карала. Рос-
сия составында булган башка ха-
лыклар иҗатында да әлеге темага 
караган җырларны шактый очра-
тырга мөмкин. Барысының да 
эчтәлегендә патша-түрәләргә нәф-
рәт белдерү, аларның хакимле-
геннән тирән ризасызлык чагыла. 
Рус телен, офицерларның коман-
даларын аңламаган башка мил-
ләт вәкилләренә бигрәк тә авыр 
булган. Кыйнау, төрлечә җәбер-
ләү шартларында, гаиләсеннән, 
туганнарыннан аерылып, егер-
ме биш ел буе хезмәт итәргә, әл-
бәттә, берәү дә атлыгып тормаган, 
аннан ничек булса да котылырга 
тырышканнар. Хәтта үз-үз ләрен 
имгәтү, гарипләндерүгә кадәр 
баручылар күп булган. Солдатка 
каралганда уздырылган медицина 
комиссиясеннән «яраксыз» дип 
чыгарсалар, яшьләр өчен шуннан 
да зур шатлык булмаган. 

ХАЛЫК ИҖАТЫ
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«ХIX йөздә тарихи җырлар-
ның классик үрнәкләре барлык-
ка килсә, гасыр азагында һәм 
XX йөз башында жанрның иҗа ди 
үсеше дәвам итә. Солдатлар һәм 
рекрутлар тормышын тасвир-
лаган җырларның безгә мәгъ-
лүм булганнары нәкъ әнә шуны 
раслый» [Урманчеев, б. 153].  
Әле ге әсәрләрдә без хезмәткә 
алыну хәсрәте, аерылышу, ар-
миядәге авырлыклар сурәтлә-
нешен күрәбез. «Рекрут, төрмә, 
каторга җырлары – мәхәббәт 
җыр ларына караганда, бөтенләй 
башка характерда», – дип басым 
ясап күрсәтә В.Я.Пропп [Пропп, 
с. 10]. Рекрут җырларын берничә 
төркемгә бүләргә мөмкин:

1) рекрутлыкка алынучылар 
җырлары;

2) хезмәткә алынучыларның 
якыннары тарафыннан чыгарыл-
ган җырлар;

3) армиядәге хезмәт турын-
дагы җырлар.

Бу төркемгә караган җырлар-
ның максаты конкрет бер тарихи 
шәхесне геройны сурәтләү түгел, 
ә шул чорда халык башыннан 
үткән вакыйгаларны тасвирлау. 
Әсәрләрдәге образларның ки-
черешләре алар хәлендәге баш-
каларныкы белән уртак, бердәй 
булганга, җыр сүзләре күпләрнең 
рухына якын булып әверелә.

Солдат хезмәтенә китә тор-
ган егеткә туган йортын гына тү-
гел, бәлки туган җиреннән, якын-
нарыннан-газизләреннән дә ае-
рылырга туры килгән. Җырларда 
әйтелгәнчә, күпләр мондый ае-
рылуны үлем белән тиң күргән. 
Хезмәткә алынучыларның берсе 
дә өйгә исән-сау кайтырбыз дип 
ышанмаган, чөнки, төрле сугыш-

лар еш булып тору сәбәпле, күп 
кенә солдатлар, чынлап та, әйлә-
неп кайта алмаганнар.

Карлыгачлар кайтыр язлар җиткәч,
Мин кайталмам кебек бер киткәч.
Ачы икән алманы ашавы,
Авыр икән илләрне ташлавы.
 «Әнекәем, монда килсәнә»

Җырларда әти-әнисенә үпкә 
белдергән юлларны очратырга 
мөмкин, чөнки чиновникларга 
ришвәт бирү хисабына рекрут-
ларны хезмәттән алып калу оч-
раклары да аз булмаган.

Быел җәйне урак урдым
Ике беләгем сызганып,
И әнкәем, ике беләгем сызганып;
Бәне әткәй солдат итте,
Бер эскертен и кызганып,
И әнкәем, бер эскертен и кызганып.
 «Никрут йөкләнде муйныма»

Кайберәүләр солдатка алы-
нудан үлемне хәерлерәк күр-
гәннәр:

Әйдәгезче, дуслар, озатыгыз,
Шул Инсар тауларын менгәнче;
Җан бирүем җиңел булыр иде,
Прием ишегеннән кергәнче.
  «Никрутлар җыры» 

Инде әйтелгәнчә, үз-үзләрен 
хезмәткә яраклы итеп күрсәтәсе 
килмичә, сәламәтлекләренә зыян 
салучылар да булган, гади ха-
лыкны бигрәк тә гаделсезлек 
тойгысы изгән. Чөнки еш кына, 
бай балалары урынына саулыгы 
зә гыйфь фәкыйрьләрне җибәр-
гәннәр.

Икенче төркемдәге җырлар 
солдат аналары тарафыннан иҗат 
ителгәннәр, олыгайган көннәрен-
дә ярдәмче-таяныч булыр дип 
үстергән улыннан аерылу ана 
өчен зур фаҗига булган.
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Кыр да капкаларын чыккан чакта,
Өзеп кенә каптым бер миләш;
Син дә бәбекәемнән аерылгач,
Кемнәр бирер миңа бер киңәш?

Күп кенә ата-ана егерме биш 
ел буена балаларын көтеп ала ал-
маганнар, озату мизгелләре алар-
ның соңгы очрашулары булган.

Комиссиядә «хезмәткә ярак-
лы» дип каралганнан соң, яшь-
ләрнең озакка сузылган «никрут» 
тормышы башланган. Алар ның 
туган җирен, туганнарын ташлап 
китү газапларына армиядәге тү-
зеп булмаслык шартлар, офицер-
ларның мыскыллаулары да килеп 
өстәлгән (бигрәк тә мөселман 
егетләренә).

Әфицәрләр юкка суктырдылар,
Басурман, дип көләләр үзләре;
Мәңгелеккә «сагынмалык» калды
Аркамдагы шумпыл эзләре.

Әлбәттә никрутлар арасын-
да мондый җәберләүләргә түзә 
алмыйча, көчле протест белдерү-
челәр дә табылган. Андыйлар-
ның солдат срогы төрмәләрдә 
тәмамланган «Егерме ел солдат 
булып йөрдем» җыры нәкъ шун-
дыйларның берсе.

Түзә алмадым, дуслар, бу хурлыкка,
Янаралның битенә төкердем;
Мине рисвай иткән әфицәрне
Аркасыннан чәнчеп үтердем...

...Ай-һай хурлык күрдем, ачлык  
   күрдем,

Этләр күрмәгәнне мин күрдем;

Егерме ел солдат булып йөрдем,
Яшь үмрем төрмәдә бетердем. 

«Тарихи җырларда чынбар-
лыкка эстетик мөнәсәбәт күбрәк 
трагик, драматик һәм героик 
планда чагылыш таба», – дип яза 
профессор М.Бакиров [Бакиров, 
б. 177].

Әлбәттә, «героик» дигәндә, 
беренче чиратта халыкка хас, ха-
лык күрсәткән батырлык күздә 
тотыла. Ләкин «Егерме ел сол-
дат булып йөрдем» җырындагы 
солдатның ерткыч офицерга кул 
күтәрүе шулай ук батырлыкның 
(стихияле төстә булса да) бер ча-
гылышы. Ләкин никрутларның 
трагедиясе аерым командирларга 
гына кайтып калмый. Монда төп 
сәбәп илдәге идарә системасын-
да. Никрут җырларында шундый 
мотивлар торган саен ачыграк 
яңгыраш ала.

Алдыбызда аккан, әй, агым су,
Кармак салдым шунда балыкка;
Явыз патшаларның малы өчен
Тереләй салалар бит тамугка.
  «Газиз башым» 

Элекке солдат җырларына 
игътибар иткән һәрбер кеше без-
нең халыкның иске армиягә нин-
ди мөнәсәбәттә булганлыгын бик 
ачык күрә ала. Солдат җырлары 
да, башка лирик җырлар кебек үк, 
халык тормышының иҗтимагый 
тарихын бик матур чагылдырган 
елъязмалар булып хезмәт итәләр 
[Татар халык иҗаты, б. 208].
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Статья посвящена предпринимательской и благотворительной деятельности 
1-й гильдии купца Габдульвалия Яушева, проживавшего в г. Троицке Оренбург-
ской губернии, освещается начиная с деда его родословная и труды по открытию 
школ и русско-татарского учебного заведения для местной татарской общины. 
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ность, джадидисты, джадидские школы.

Габделбари Батталның «Тро-
иц кий байларыннан вә хәйрат 

ияләреннән (яхшылык итүче-
ләр)» башы астында «Габделвәли 
Яушев» исемле 1912 елда Орен-
бург шәһәрендәге «Вакыт» мат-
багасында Габделвәлинең уллары 
Мөхәммәтгали, мулла Мөхәммәт 
вә Габделгазиз Яушевлар хиса-
бына дөнья күргән китабы, ми-
немчә, беренче чиратта, укучыга 
идеал-үрнәк тәкъдим итү, шул 
үрнәк ярдәмендә изге эшләргә 
өндәү максатын куя. Идеал исә – 
замандашларында, шул чорның 
гадәти булмаган язмышлы кеше-
ләрендә табыла. 

Чагыштырып караганда, 
без – бүгенге тарихчылар – өй-
рәнү объекты итеп үткән заман 
вакыйгаларын алып, үз чорыбыз 
геройлары турында язарга да 
онытабыз сыман. Әйтик, Ризаэт-
дин Фәхретдиннең био-библио-
график «Асар»ының зур өлешен 
аның замандашларына кагылыш-
лы язмалар алып тора. Галим фи-
дакарь затлар турындагы мөһим 
мәгълүматларны киләчәк буын-
нар өчен теркәп калдырган. 

Күренекле химаяче, 1 нче 
гильдия сәүдәгәр, затлы нәсел вә-
киле Габделвәли Яушев (1840–
1906) турындагы материалны 
яшь тарихчы Габделбари Баттал 
(1880–1969), «Шура» журналы 
редакторы үтенече буенча Троиц-
кий шәһәрендә аның гаилә әгъ-
за лары белән аралашып туп лап, 
Ризаэтдин Фәхретдингә тапшыр-
ган. Басылып чыккан энциклопе-
дик форматтагы язма бу шәхес нең 
күпкырлы эшчәнлеген тулысын-
ча ача алмаган, чөнки бу рәвеш-
тә язылган текст андый бурычны 
куймый да. Әмма Габделбари Бат-
тал бу ноктада тукталып калмый: 
1856 елда Гайса Яушев тарафын-
нан русча төзелгән нәсел шәҗә-
рәсеннән киң файдаланып, сәүдә-
гәр турында өстәмә мәгълүмат-
ларны Әхмәтхаҗи ахун Рахман-
колыйдан һәм Мөхәммәт хәзрәт 
Бикмәти ярдәмендә туплап, китап 
яза: бу фидакарь затка үзенең хөр-
мәтен һәм рәхмәтен белдерә. 

Габделбари Баттал Тро-
ицкийда чит кеше булмый. Ул 
Мисырга укырга киткәнче би-
редә шәех Зәйнулла Рәсүлев-

ТАРИХ СӘХИФӘЛӘРЕ
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нең «Рәсүлия» мәдрәсәсендә 
укый, шәһәрдәге милли вазгы-
ять белән таныш була. Ша гыйрь 
Акмулланың шигырьләрен туп-
лап, 1903 елда Троицкийда 
әдип турында мәкалә дә басты-
ра. 1910–1913 елларда, Казанга 
күченгәнче, Баттал «Рәсүлия» 
мәдрәсәсендә гарәп теле, татар 
тарихы һәм әдәбияты дәресләрен 
алып бара [Кәримуллин, 1999, 
б. 6, 7, 8]. Биредә эшләгән вакыт-
та, 1911 елда, Габделвәли Яушев-
ка багышланган китабын басмага 
әзерли.

Китапта милләтнең үсеш по-
тенциалы, кешенең ирекле һәм 
бәйсез булуы һөнәр һәм байлык 
белән бәйләп куела. Матди бай-
лык һәм иганәчелек ресурслары 
булганда, автор теләсә нинди 
сәяси режим шартларында милли 
мәдәниятне саклап калырга, мил-
ләтнең алга баруын тәэмин итәр-
гә мөмкин икәнлекне искәртә. 

Совет хакимияте, илдә то-
талитар режим урнаштырып, 
халыкларны ирекле үсешеннән 
мәхрүм итте. Дәүләтнең икъти-
садый нигезе хосуси милекне юк 
итү аша, ягъни абстракт «халык 
милке» – чынлыкта бер партия 
милке барлыкка китереп корыл-
ды. Иганәчеләр – буржуаз сый-
ныф вәкилләре – хезмәт ияләре-
нең сыйнфый дошманы дип игъ-
лан ителде. Г. Батталның хезмәте 
хосусый милек институтын тер-
гезеп һәм көчәйтеп, бай һәм урта 
катлам эшмәкәрләр катламын 
булдырып кына, урыслаштыруга 
каршы торып, милли проектлар-
ны тормышка ашырып булачак 
икәнлекне тагын бер кат раслый. 

Атеистик җәмгыятьтән дөнья-
ви җәмгыятькә күчеш чорында 

яңа катлам эшмәкәрләр иганәче-
легенең төп юнәлеше мәчетләр 
төзү булды. Әмма дөньяви татар 
җәмгыятендә милли мәдәният 
күпкырлы, ул дини тәгълимат 
белән генә чикләнми. Дәвамчан-
лык өзелү, тарихи хәтер югалу 
һәм башка сәбәпләр әлегә кадәр 
иганәчәлекне сабантуй, җыр-
бию ле, күңел ачуга корылган 
чараларга юнәлтте. Бу активлык 
киләчәктә милләт үсешен тәэмин 
итүче башка өлкәләргә дә, берен-
че чиратта, милли мәгариф һәм 
милли тәрбия институтларын 
тергезү һәм эшләтүгә дә хезмәт 
итәр дигән өмет бар. 

Китап, шулай ук, ХХ гасыр 
башында татар җәмгыятендә 
үсеш ала башлаган гражданлык 
җәмгыятенең нигезләре турын-
да сөйли. Ул елларда зур тизлек 
белән барган алгарыш шартла-
рында һәр төбәктә, һәр кала һәм 
салада фидакарь затларның ты-
рышлыгы матур нәтиҗәләргә 
китергән. Мондый шәхесләрне 
ике зур төркемгә бүләргә мөм-
кин. Бер яктан, шушы алгарыш-
ның идеологлары һәм гыйлем 
таратучылары булган муллалар 
һәм зыялылар, икенче яктан – 
европалашуны финанс ягыннан 
тәэмин итүче, шул ук мулла, зы-
ялыларга хезмәт хакы бирүче 
һәм мәктәп-мәдрәсәләр төзүче, 
аларны тотучы сәүдәгәрләр, эш-
мәкәрләр. Тарихи чыганакларда, 
ул заман матбугаты битләрендә 
идеологлар һәм зыялылар, иҗат 
кешеләренең язмалары урын алу 
сәбәпле, бүген, әлеге вакыйга-
ларга бер гасырдан артык вакыт 
узгач күз ташлаганда, яңарыш 
хәрәкәтендә, бигрәк тә ул мас-
сачыл күренешкә әйләнгәнче, 
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нәкъ менә финансларның роле 
аеруча мөһим булганлыгы күлә-
гәдә кала сыман. Чөнки дәүләт-
кә түләнгән салымнар, хакими-
ят кушуы буенча башкарылган 
йөкләмәләр татарларга, мөсел-
маннарга дини яки мәдәни тор-
мышларын алга җибәрү өчен ак-
чалар булып әйләнеп кайтмаган. 
Мөселманнар дин тотуга, бала-
ларына туган телдә дини белем 
бирергә рөхсәт өчен дә рус са-
модержавиясенә рәхмәтле бул-
ганнар. Дини менталитет сәдака 
бирүне, вакыф итүне теге дөнья-
да оҗмахка эләгү өчен туры юл 
дип аңлаткан. Яңа заман эш-
мәкәрләренә җәдит мәктәпләре 
ачкан, тормышны үзгәртә торган 
яңалыклар кертергә тырышкан 
өчен шәригать берни дә вәгъдә 
итмәгән. Киресенчә, кадимчеләр, 
еш кына, бу яңалыклар ислам ди-
ненә каршы дип сөйләп, бәддога 
укып торган. Мондый шартларда 
сүз фәкать шәхеснең җәмгыять 
өчен риясыз хезмәте турында 
бара. Гаделбари Баттал бу кита-
бында татар милләтен алдынгы 
милләткә әйләндерү, ул заман та-
тар эшмәкәрләренең һәм мөсел-
ман руханиларының иҗтимагый 
активлыгы һәм гражданлык по-
зицияләре, гомумиләштереп әйт-
кәндә, шәхеснең тарихтагы роле 
турында сөйли. 

Халкыбызны мәдәни мира-
сыннан ераклаштыруда узган га-
сырда ике тапкыр имла алмашты-
ру гаять тискәре йогынты ясады. 
Шуңа күрә Казан федераль уни-
верситетының Н.И. Лобачевский 
исемендәге фәнни китапханә 
хез мәткәрләре Шәрәфиева Рәисә 
Гамир кызы һәм Әл-Хамад Ил-
фира Арслан кызы тарафыннан 

кириллицага күчерелгән һәм аң-
лат малар белән тәэмин ителгән 
Гаделбари Баттал китабының текс-
ты мирасыбызны киң җәмәгать-
челеккә кайтару юнәлешендә мө-
һим адым буларак бәяләнергә лаек. 

Җәдитчелек, иҗтимагый кү-
ренеш буларак, калада форма-
лашкан һәм үсеш алган. Шәһәр 
шартларында шәхси инициатива, 
тырышлык һәм үҗәтлек кебек 
сыйфатларга ия булганнар еш 
кына уңышка ирешкән. Шул ук 
вакытта руслар арасында яшәү 
татарларны рухи яктан ныграк 
берләштергән, башка этник төр-
кем вәкилләренең тормышын 
күзәтү, аларның иҗтимагый 
яшәү модельләрен өйрәнү мөм-
кинлеге биргән. 

Оренбург губернасы өяз шә-
һәре Троицкийның Меновой 
дворы XVIII гасырның азагында 
Урта Азия сәүдәгәрләре белән 
товар алмашу үзәге һәм Россия-
нең мөһим таможня пункты бу-
ларак танылган. Биредән кәрван 
юллары Мәкәрҗә, Эрбет, Мин-
зәлә ярминкәләренә, Казанга, 
Екатеринбургка һ.б. шәһәрләргә 
сузылган. Троицкий татарлары 
1845 елда беренче булып Чү-
гүчәккә сәүдә белән барганнар, 
ә Россиянең көнчыгыш Кытай 
белән сәүдә мөнәсәбәтләре 1851 
елдан кына урнашкан [Венюков, 
1868, с. 269]. Урта Азияне Рос-
сиягә кушач, 1868 елда биредә 
таможня пункты ябылган [Со-
брание узаконений, 1866, № 50]. 

1880 нче елларга кадәр Тро-
ицкий Меновой дворының сәүдә 
әйләнеше бик югары була. Шул 
сәбәпле, Троицкий Россиядәге 
иң төзек, шәп өяз шәһәрләренең 
берсенә әверелә, аның икътиса-
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дында тире тетү һәм терлек маен 
эретү мануфактуралары мөһим 
роль уйный [Самородов, 1999, 
с. 93–101]. Каспий арты һәм 
Ташкент–Оренбург тимер юлла-
ры төзелгәч, ХХ гасыр башында 
Троицкий шәһәре Россия белән 
Урта Азия арасындагы сәүдә үзә-
ге булудан туктый. 

1897 елда Троицкийда 8430 
мөселман яшәгәнлеге, аларның 
шәһәр халкының өчтән бер өле-
шен тәшкил иткәнлеге мәгълүм 
[Первая всеобщая перепись, 
1904, с. 63–68]. Алар арасын-
да татарлар 7283 кеше булып 
(86,3%), шуларның 264 ир-аты 
сәүдәгәр дип язылган [Хамитба-
ева, 2012, с. 134–138]. 

Татар шәһәр җәмгыятьләре 
моделендә Троицкий татар 
шәһәр җәмгыяте «татар җәмгы-
ять-шәһәре»нә туры килә. Аның 
төп сыйфатлары түбәндәгедән 
гыйбарәт. Татарлар шәһәр җәм-
гыяте һәм шәһәр икътисадый 
тормышына йогынты ясыйлар, 
кварталларда, урам-урам булып 
тупланып, күрше община прин-
цибы буенча төзелгән йортларда 
яшиләр, автоном тормыш алып 
баралар, социаль һәм мәдәни 
проблемаларны мөстәкыйль 
хәл итәләр, мөселман (кимен-
дә 2–3 мә чет, мәхәллә, дини һәм 
милли белем бирү йортлары) һәм 
шә һәр инфраструктурасына (кү-
чемсез милек, йортлар, кибетләр, 
ашханәләр, базар, башка җәмә-
гать биналары) ия булалар, икъ-
тисадый яктан нык җәмгыять-
нең вә килләре шәһәр үзидарәсе 
органнары эшендә катнашалар 
һ.б. «Татар җәмгыять-шәһәре»н 
булдыруда сәүдәгәрләрнең өле-
ше искиткеч зур була, аларның 

йортлары, кибетләре, сәнәгать 
биналары, алар төзеткән мәчет-
мәд рәсәләр Троицкийның татар 
өлеше архитектура йөзен билге-
ләгәннәр, җәмгыять территория-
сенең киңәюен тәэмин иткәннәр.

Казан губернасы Иске Мәң-
гәр авылыннан Троицкийга бәхет 
эзләп күченеп килгән лашманчы 
Гайса Яушев беренчел капитал-
ны, күпчелек татар эшмәкәр-
ләре кебек үк, Бохарага баручы 
кәрваннарда хезмәтче, йөк бәй-
ләүче булып ялланып эшләп туп-
лаган. Аннары Гайса Меновой 
дворда һәм шәһәрдә кибетләр 
ачкан. Бохарадан күреп кайтып, 
мәчетләр төзүгә ярдәм иткән: 
үзе яшәгән 2 нче мәхәллә мә-
четен берничә тапкыр ремонт-
ларга, яңартырга булышкан, ул 
төзеткән 3 нче мәхәллә мәчете 
акрынлап шәһәрнең татарлар 
яшәгән үзәгенә әверелгән. Өлкән 
уллары, икенче буын сәүдәгәр-
ләр Хәкимҗан (1825–1871) белән 
башка чыккан улы Әхмәтҗан 
XIX гасырның икенче чирегендә 
инде аталары маллары хисабына 
үзләре кәрван йөрткәннәр, 1853 
елда Әхмәтҗан улы Габделвәли-
не дә Бохарага алып барган [Бат-
тал, 1912, б. 9]. 

Габделбари Баттал Габделвә-
линең сәүдә һәм җитештерү 
эшчәнлегенә зур игътибар итми, 
мондый максат куймый да. Шу-
лай да Гайса Яушев нәселенең 
зураюын, ул өйләндереп, кыз би-
реп, кияүләр, кодалар белән Урта  
Азияне, Себер шәһәрләрен колач-
лаган сәүдәгәрләр һәм руханилар 
кланнарын үстерүлә рен шәрехли. 
Туган-тумачалык, агай-эне лек ар-
тыннан сәүдә элем тәлә ре ныгы-
ганлыгын фаразларга мөмкин. 
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Халык хәтеренә кереп ка-
лырлык иганәчелек өчен шулка-
дәр малны Габделвәли Яушев 
нинди юллар белән туплаган соң? 

Габделвәлинең әтисе Әх-
мәтҗан (1818–1875) алыш-биреш 
операцияләрен Ташкент якла-
рында җәелдерә, шәһәрнең 1 нче 
гильдия сәүдәгәре булып языла. 
Аның уллары, шулай ук Таш-
кентның 1 нче гильдия сәүдә-
гәрләре Габделвәли, Муллагали 
(1864–1926), Мөхәммәтсадыйк 
(1845–1899?) һәм Мөхәммәт-
шәриф (?-1906), 1887 елда бер-
ләшеп «Габделвәли Әхмәтҗан 
угылы Яушев вә борадәрләренең 
тиҗарәтханәсе» исемле сәүдә 
йортын нигезлиләр. 

Яушевлар Оренбург далала-
рында һәм Урта Азиядә сәүдә ит-
кән татар сәүдәгәрләре арасында, 
Каргалы бистәсеннән чыккан 
бертуган Хөсәеневләрдән кала, 
сәүдә әйләнеше күләме ягыннан 
икенче урында булган «сәүдә 
империясе» төзиләр. Бертуган 
Хөсәеневләр уртак капиталларын 
бүлгәннән соң, Яушевларның 
сәүдә йорты иң зур табыш алучы 
татар фирмасына әйләнә дип уй-
ларга нигез бар. 

Инде шушы табышны тәэ-
мин иткән кибетләр челтәрен һәм 
сәнәгать биналарын санап үтик. 

Сәүдә йортының баш конто-
расы Троицкийда булып, ике кон-
тора тагын Мәскәүдә һәм Варша-
вада ачыла. Контора бүлекләре 
Чиләбедә, Кочкарда (Оренбург 
губернасы), Кустанайда (Тур-
гай өлкәсе), Ташкент һәм Тараз-
да (Сырдәрья өлкәсе), Тукмакта 
(Семиречинск өлкәсе), шулай 
ук Казак даласында даими яр-
минкәләр була торган җиде то-

рак пунктында (Звериноголов, 
Карачел, Николаев, Тукман, Тур-
гай, Усть-Уй, Чөмләк) һәм Кытай 
шәһәре Гөлҗәдә уңышлы эшли. 
Яушевлар халык көнкүрешенә 
йөз тоткан, һәрдаим кирәк булган 
йон, терлек мае, чи һәм иләнгән 
тире, чәй һәм шикәр кебек товар-
лар белән зур масштабта сәүдә 
иткәннәр. Төрле шәһәрләрдә 
ачылган 20 кибеттә мануфакту-
ра, галантерея, бакалея, ювелир 
эшләнмәләре, тимердән хуҗа-
лык кирәк-яраклары, күн, исле-
майлар, тәмәке, аяк киемнәре, 
галошлар, дарулар һ.б. товарлар 
сатылган. 1895 елда «Габделвәли 
Әхмәтҗан угылы Яушев вә бо-
радәрләренең тиҗарәтханәсе»нең 
тукымалар белән сәүдәсе генә дә 
3,6 млн сум тәшкил иткән [Дени-
сов, 2011, с. 88–90]. 

Яушевлар кибетләрендә үз-
лә ре җитештергән товарларны 
да сатканнар. 1852–1859 елларда 
Гайса Троицкийда сабын кайнату 
һәм тире иләү мануфактуралары 
ачкан була. Атасыннан калган 
тире эшкәртү мануфактурасын 
Габделвәли зурайткан һәм ки-
ңәйт кән. 1895 елда Яушевлар-
ның бу мануфактураларында 
78 эшче 216 019 сумлык товар 
җи тештер гән: ат, кәҗә, сарык, 
тана тиреләрен иләгәннәр һәм 
сабын кайнатканнар (1908 елда 
бу күрсәткеч 104 эшче тырышлы-
гы белән 388143 сумга җиткән). 
Алар шулай ук Троицкийда су-
гым урыны, терлек мае эретү, са-
рык йонын юу предприятиеләре 
ачып, терлекчелек продукциясен 
беренчел эш кәр түне һәм сатуны 
оештырганнар. 

Яушевлар игенчелек продук-
циясен дә эшкәртүне оештыр-
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ганнар. Троицкийда 1881 елда 
пар машинасы белән хәрәкәткә 
китерелүче тегермән төзегәннәр, 
он һәм ярма җитештерүне һәм 
сатуны җайга салганнар. Алар-
ның Ташкент янындагы планта-
цияләрендә үстерелгән мамык, 
чистартылып һәм прессланып, 
Россия шәһәрләренә озатылган 
[Денисов, 2011, с. 88, 92, 93].

Габделвәлинең белем алуы 
башка сәүдәгәр балаларыныкын-
нан аерылмаган. Ул үзе яшәгән 
2 нче мәхәллә мәдрәсәсендә һәм 
Верхнеурал өязе Илче авылында 
Юлмөхәммәт һәм Гариф исемле 
хәлфәләрдә укыган. 

Г. Баттал Габделвәлинең 
1894 елда шәһәрнең 6 нчы мәче-
тен, аның янында мәдрәсә комп-
лексын, янәшәдә вакыф итеп 
елына 100–120 сум табыш бирә 
торган кибет бинасын төзетүе 
хакында яза. 1901 елда бу мәчеткә 
тагын вакыф итеп шәһәрдәге бар-
лык каралты-курасы белән 4 йорт 
урынын бүләк итә [Денисов, 2011, 
с. 67–69]. Безнең фикеребезчә, 
Габ делвәлинең иганәчелеге ту-
рында язганда шунысын да истә 
тотарга кирәк: бертуган Яушев-
ларның сәүдә йортын Габделвәли 
җитәкләгән, әмма Г. Баттал күр-
сәткән Троицкийда 6 нчы мәхәллә 
мәчете һәм уку-укыту комплексы, 
шулай ук Кустанайда таш мәчет, 
Троицкий өязе Звериноголовский 
һәм Борхан авылы мә четләре һ.б. 
гый бадәтханә ләр төзүгә тотылган 
зур күләмле чыгымнар – һичшик-
сез, шушы сәүдә йортының, бер-
туган Яушев ларның уртак капи-
талы булырга тиеш. Бу юнәлеш-
тәге эшчән лекне бертуганнар 
абыйлары Габделвәли ихтыярына 
тапшырганнар. Габделвәли исә 

мә чет-мәд рәсә салдыру, уку һәм 
укытуга ярдәм итү кебек эшләрдә 
Әх мәт хаҗи ахун Рахманколый, 
дамелла Мөхәммәт Бикмәти һәм 
шәех Зәй нулла Рәсүли белән  
ки ңәш иткән итә [Баттал, 1912, 
б. 12]. 

Троицкийда җәдитчә укы-
туны нәкъ менә шушы шәхесләр 
кертә. Бишенче мәхәллә имамы 
һәм «Рәсүлия» мәдрәсәсе мөди-
ре шәех Зәйнулла ике хәлфәсен 
Бакчасарай шәһәренә, Исмәгыйль 
Гаспринский янына, ысулы җә-
дит буенча укыту методикасын 
үзләштерергә җибәрә, шулай 1895 
елда Троицкийда җәдиди ибти-
даи (башлангыч) мәктәп эшли 
башлый [Фархшатов, 2009, с. 24]. 
Әхмәтхаҗи ахун Рахманколый, 
ысулы җәдидәне гамәлгә кую ния-
те белән хәлфәсе Мөхәммәтзакир 
Ваһаповны Истанбулга җибәр-
гәндә, чыгымнарның күп өлешен 
Габделвәли каплый. Габделвәли 
Троицкийда гына түгел түгел, ә 
Троицкий һәм Чиләбе өязендә-
ге авылларда да җәдиди ибтидаи 
мәктәпләр ачтырып, аларга матди 
ярдәм итә [Баттал, 1912, б. 12]. 

Ләкин башлангыч акрын юл 
яра. Беренче чиратта абруйлы 
дин башлыгыннан фатиха кирәк 
була. Габдерәшит Ибраһимов 
үзенең истәлекләрендә 1897 елда 
мөфти М. Солтановның, Троиц-
кийга килгәч, Габделвәли Яу-
шевның үтенеп соравына кара-
мастан, ысулы җәдитчә укытуны 
яклап шәһәр муллалары алдында 
бер кәлимә сүз дә әйтми китүен 
теркәп калдырган [Ибраһим, 
2013]. Биредә мөфти М. Солта-
новны яклап шуны әйтәсе килә: 
мөфти һәм казыйлар белән якын-
нан аралашкан сәүдәгәр Габ-
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делгани Хөсәенев үзенең 1898 
елның февраль ае башында яз-
дырган бер хатында, җәдитчә 
укыту өлкәсендә Мәхкамә-и 
шәр гыя Ырынбургыя белән ка-
димче муллалар арасындагы кат-
лаулы мөнәсәбәтләргә ишарәләп: 
«Туры әмернамә язарга куркалар. 
Мөфти дә яза алмый. Хат белән 
«иҗтиһад кылыгыз», дип, үгет 
юлы белән язгаладылар», дип 
белдерә. Шундый катлаулы шарт-
ларда, гражданлык батырлыгы 
күрсәтеп, мөфти М. Солтанов 
1898 елның 25 августында шәһәр 
имамнарына аталган, имамнар 
мөселманнар арасында алдын-
гы фикер таратырга тырышырга 
тиеш дигән махсус нәсыйхәтнамә 
белән мөрәҗәгать итә [Заһидул-
лин, 2014, б. 134].

Русча ару сөйләшкән, ләкин 
укый-яза белмәгән Ташкентның 
1 нче гильдия сәүдәгәре Габдел-
вәли рус газеталарын укытты-
рып, дөнья хәлләре белән таны-
шып баруны гадәткә керә. Ул 
мөсел маннарның балаларына 
русча укытуны яклап чыга. Башка 
шәһәрләрдән, төбәкләрдән аер-
малы буларак, биредә 1877 елда 
мәдрәсә каршында ачылган рус 
сыйныфының уңышлы эшләп 
китүендә бу уку йортының 
шәрәфле карап торучысы (почет-
ный блюститель) 1 нче гильдия 
сәүдәгәре Г. Яушевның роле зур. 
Ул мәгариф өлкәсендә хезмәтләре 
өчен 1898 елда Анна лентасына 
тагылган «Тырышлык өчен» меда-
ле белән бүләкләнә [ЦОУО, 1899, 
№ 2, с. 60], Габделвәлигә Орен-
бург уку-укыту округы попечите-
ленең дә рәхмәте иреш терелә.

Укырга теләүчеләр нык кү-
бәю, укытырга урын җитмәү сә-

бәпле, 1997 елда Габделвәли ир 
туганнары белән бергә хакимият 
алдына уку йортын 2 сыйныф-
лык рус-татар училищесы итеп 
үзгәртү мәсьәләсен куя. 1898 елда 
теркәлү узган «Троицкий мөсел-
ман хәйрия җәмгыяте» уку бина-
сы өчен 7000 сумга флигеле һәм 
хуҗалык корылмалары булган, 
беренче каты кирпечтән, икенче 
каты агачтан төзелгән иркен йорт 
сатып ала, хәйрия җәмгыяте рәи-
се Габделвәли үз хисабына 4 мең 
сумга бинага төртке төзетә. «Тро-
ицкий мөселман хәйрия җәмгыя-
те» ислам дине нигезләрен укыта-
чак мөгаллим тотуны һәм 12 ярлы 
гаиләдән булган малайларны укы-
туны, аларны тулай торак белән 
тәэмин итүне үз өстенә алачагын 
белдерә [Денисов, 2011, с. 102–
103]. 1901 елда ачылган 5 еллык 
курслы ике сыйныфлы рус-та-
тар училищесының шәрәфле ка-
рап торучысы Г.Яушев яңа уку 
йортын аякка бастыруга куйган 
хезмәтләре өчен 1903 елда Алек-
сандр лентасына тагылган «Ты-
рышлык өчен» алтын медаленә 
лаек була [ЦОУО, 1904, № 3, 73].

Русча укытуны яклау белән 
бергә, Яушев руслаштыру һәм 
милли изүгә каршы көрәштә 
дә катнашкан. Әхмәтхаҗи ахун 
Рах манколыйның «мөселман 
эш ләре» буенча эшчәнлеген 
финанс лавы мәгълүм. Әйтик, 
1904 ел ның 20 декабрендә ахун 
эчке эшләр министры исеменә 
мөсел маннарның никах һәм ае-
рылу мәсьәләләренә кагылышлы 
«Граж данлык уложениясе»нең 
яңар тылган текстын эшләячәк ко-
мис сиягә үз тәкъдимнәрен җит-
керә [РДТА, 821 фонд, 10 тасв., 
25 эш, б. 256–257]. 1892–1893 ел-
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ларда мөселман дини китапла-
рын цензор тарафыннан төзәтү 
башлангач, татар җәмгыяте Әх-
мәт хаҗи ахун Рахманколыйны 
һәм Мулламөхәммәт Бикмәти-
не вәкилләр итеп Санкт-Петер-
бургка җибәрә, алар исә, түрәләр 
белән сөйлә шергә җиңел булсын 
дип, Уфадан юрист Әбүсогуд 
мирза Әхтәмевне чакыралар. 
Троицкий мөселманнары вәкил-
ләре тәкъдиме белән башкалада 
кырымлы Ильяс мирза Бораган-
скийның шәхси нәшрияты Габ-
делвәли Яушев хисабына 1000 
данә «Мишкат әл мосабих» – хә-
дисләр җыентыгын-китабын бас-
тырганнар [Баттал, 1912, б. 13–
15]. Әхмәтхаҗи ахун Рахманко-
лый 1905 елның 10–15 апрелендә 
Уфа шәһәрендә узган голәмәләр 
мәҗлесендә мөселманнарның 
дин эшләрен оештыру буенча 
яңа проект әзерләүдә дә катнаша. 
Шул ук елны мөфти М. Солтанов 
аны Россия кануннарында мөсел-
маннарның хокукларын тигезләү 
өчен император кушуы буенча 
оештырылган махсус киңәшмә-
гә 13 руханиның берсе буларак 
тәкъдим дә итә [Загидуллин, 
2014, с. 371, 415].

Сәүдәгәр Габделвәли Яушев 
зур хөрмәткә ия шәхес булган. 
1895 елны ул мөфти Солтанов, 
Әхмәтхаҗи ахун Рахманколый 
белән, Николай II-нең тәхеткә 
утыруын котлар өчен, башкалага 
чакырыла, Кышкы Сарайда им-
ператор тарафыннан кабул ителә 
һәм императрицага дип ун мең 
сумлык мех һәдия тапшыра.

Габдерәшит Ибраһимов 
1904 елның октябрендә сәяхәте 

вакытында Троицкий шәһәренә 
килеп, Габделвәли Яушев һәм 
Әх мәтхаҗи ахун Рахманколый 
бе лән киңәшләшә. Минзәлә яр-
минкәсе вакытында, 1905 елның 
гыйнварында, татар җәмәгать 
эшлеклеләре мәҗлесен үткәрү 
уена килгәч, Габдерәшит Ибраһи-
мов бу хакта 1904 елның 20 но-
ябрендә Габделвәли Яушевка хат 
яза [Сенюткина, 2007, с. 215–
218]. Габделвәли Яушев Түбән 
Новгород шәһәрендәге ярминкә 
вакытында 1905 елның августын-
да үткән Бөтенроссия мөселман-
нарының беренче съездында кат-
наша, ул милләткүләм яңа проек-
тка иганәче буларак җәлеп ителә. 
[Яушевы, 2014, с. 354].

Кызганычка каршы, 67 яшь-
лек Габделвәли Яушевның 
1906 елның 13 сентябрендә йөрә-
ге тибүдән туктый. Вафатыннан 
соң, ир туганнары Мөхәммәт-
шәриф һәм Муллагали фирманың 
исемен «Борадәран Яушевлар 
тиҗарәтханәсе» дип үзгәртәләр 
[Баттал, 1912, б. 16], абыйлары 
капиталыннан балаларына ми-
рас бүлеп бирәләр. Габделвәли 
Яушевның балалары арасыннан, 
биг рәк тә, Казан шәһәре сәү дәгәре 
Сөләйман Аитовка тормышка чы-
ккан кызы Фатиханы фидакарь 
эшчәнлеге игътибарны җәлеп 
итә. Фатиха Аитова үзенә тигән 
мирас хисабына 1910 елда Казан-
да 4 сыйныфлы дөньяви кызлар 
мәктәбе оештыра, 1914 елда уку 
йортын татар кызлары гимназия-
се итеп үзгәртә [Мәхмүтова, 2012, 
б. 262–392]. Шулай Габделвәли 
Яушевның иҗтимагый эшчәнлеге 
балаларында дәвам итә. 
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Габделбари Баттал

ГАБДЕЛВӘЛИ ЯУШЕВ* 

Мөкаддимә1 урынына

Троицки байларыннан вә 
хәйрат ияләреннән Габделвә-
ли Яушевның тәрҗемәи хәлен 
«Асар»га дәрҗ итү2, Ризаэддин 
хәзрәткә3 матлуб4 булганлыктан, 
шул тәрҗемәи хәл5 өчен мәгълү-
мат җыйдырып, яки үзен тәртип 
иттереп җибәрүләре хосусын-
да, хәзерге Яушевлар тиҗарәт-
ханәсенең6 патроны булган 
Муллагали әфәнде Яушевка хат 
язган; ләкин ни өчендер, бу хат 
җавапсыз калган. 1910 нчы ел-
ның җәендә мин Троицкига кил-
гәч, Ризаэддин хәзрәтнең бу арзу-
сын7 Габделвәлинең угылларына 
сөйләдем. Алар, ошбу тәрҗемәи 
хәлне яздыруга карар биреп, бу 
хезмәтне миңа тапшырдылар. 
Мин моны, «Асар»га дәрҗ итәр-
лек рәвештә язып бетереп, инде 
җибәрдем дип торганда, «Асар» 
оригиналларының мосаддира8 
ителгәнен газеталарда укыдык.

Габделвәлинең бәгъзе бала-
лары: «Аерым рисалә9 итеп бас-
тырсак ничек булыр икән?» – ди-
декләреннән, бу хосуста киңәш 
итеп, Ризаэддин хәзрәткә мәктүб 
яздым. Мәктүбемә каршы ошбу 
җавапны алдым: «Габделвәли 
тәрҗемәсен язып бетерүегез өчен 
шатландык. «Асар»ның ни вакыт 
кайтуы мәгълүм түгел, сәламәт 
кайтуы да шөбһәле. Кәгазьләре 
тегелмәгән, рәкымнар10 куелма-
ган иде. Мөкаддимәсен язып тә-
мам итдекем соң: «Имде рәкым-
нарын иртә торгач куярым», – 
дия калдырып урыныма яттым, 
шул кичәдә мәгълүм афәт11 кил-
де. Иртә рәкымнарны тәртип 
итеп, сәгать 10 да үз хозурымда 
Бисмилла куйдырып, хәреф җы-
ярга башлатмак хыялыннан 
идем, фәкать насыйп булмады. 
Холаса12: сезнең яздыгыңыз, ин-
шалла, үзенә мөстә кыйль бер ри-
салә булырга ярар, булган нәрсә 
тик ятмасын, ихтимал, безнеке 

* Баттал Г. Габделвәли Яушев. Наширләре: Габделвәли угыллары: Мөхәммәтгали, 
мулла Мөхәммәт вә Габделгазиз Яушевлардыр. Оренбург: «Вакыт» матбагасы, 1912. – 
17 б. («Троицки байларыннан вә хәйрат ияләреннән» сериясе).

1 мөкаддимә – кереш сүз.
2 дәрҗ итү – теркәү, арага кертү.
3 Фәхреддин (Фәхреддинев) Ризаэддин Фәхреддин улы (1859–1936), мәгърифәтче 

галим, тарихчы, дин белгече һәм җәмәгать эшлеклесе.
4 матлуб – теләнгән, соралган нәрсә.
5 тәрҗемәи хәл – биография.
6 тиҗарәтханә – сәүдә йорты.
7 арзусын – теләген.
8 мосаддира – югары дәрәҗәле.
9 рисалә – брошюра.
10 рәкым – бит саны, номер.
11 афәт – бәла-каза, бәхетсезлек.
12 холаса – кыскасы.
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кеби булмаса да, башка бер афәт 
килмәктән иминиять юк. Шуның 
өчен басылуын муафыйк1 күрер 
идем, ягъни бу көннән үзенә ае-
рым рисалә ителеп басылсын. 
Кеше сүзеннән курыкмагыз, ба-
сылсын. Бүгенге кешеләр сүз-
ләренә игътибар юк. Игътибар 
исә, киләчәктәгеләргәдер. Килә-
чәкләр рәхмәттән башка бер нәр-
сә дә әйтмәсләр».

Тәртип иткәнем ошбу тәр-
җемәи хәлне хөрмәтле остаз Ри-
заэддин хәзрәткә җибәреп күр-
сәткән идем, ул лотфән2 бәгъзе 
кимчелекләрен күрсәтеп аерым 
билгеләр куеп җибәрде. Алар-
ны төзәттем. Дәхи рисалә шә-
келендә3 басылачак булгач, ае-
рым-аерым сүз башлары ясарга 
вә бәгъзе нәрсәләр арттырырга 
туры килде. Габделвәли Яушев 
хакындагы мәгълүматның иң күп 
өлешен ахунд хәзрәт Рахманко-
лый вә Мөхәммәт хәзрәт Бикма-
тидән алдым. Ошбу мөхтәрәм өч 
затка чын күңелемнән тәшәккер4 
итәмен.

Ошбу рисаләгә сахибе5 тәр-
җемәнең рәсеме, имзасы, туган 
вә үлгән өйләренең рәсем нәре, 
аның киңәшчеләреннән ахунд 
Рахманколый вә шәех Зәйнулла 
Рәсүлинең рәсемнәре һәм Яу-
шевлар салдырган Кустанай6 мә-
четенең рәсеме дәрҗ ителде.

Г. Баттал7.
Троицкий 1911 ел, 2 октябрь.

I
Габделвәли Яушев
Бабалары вә анларның ва-

таннары – Троицкида Гайсадан 
таралган Яушевлар.

Габделвәли бин Әхмәтҗан 
бин Гайса бин Йосыф бин Бик-
бау бин Мортаза бин Морад 
бин Габдулла бин Дустмөхәм-
мәт бин Ягуш бин Яуш8.

Бу затның балалары Казан 
өязендә Иске Мәңгәр9 авылында 
көн иткәннәр. Троицкига Гай-
са Йосыф угылы күчеп килгән. 
Бу шәһәрдә булган Яушевлар-
ның һәммәсе шушы Гайсадан 
таралганнар: моның Фатыйма 

1 муафыйк – туры килгән, урынлы.
2 лотфән – ярдәм йөзеннән, хуш күреп.
3 рисалә шәкелендә – брошюра формасында.
4 тәшәккер – рәхмәт белдерү.
5 сахиб – ия, хуҗа.
6 Кустанай – Казакъстандагы шәһәр, 1893–1895 елларда Николаевск исемен  йөрткән.
7 Баттал Габделбари Габдулла улы (1880–1969), тарихчы, филолог, журналист, 

җәмәгать-сәясәт эшлеклесе.
8 Троицкида Габдулла Хәкимҗан угылы Яушев кулындагы русча тәртип ителгән 

шәҗәрәдән (родословное князей Яушевых) күчерелде. Шәҗәрәнең астында язылган 
русча язуларның укырга мөмкин булган кадәресеннән бу шәҗәрәнең 1856 нче миладида 
Габделвәлинең бабасы Гайса тарафыннан төзелдереп, Казан шәһәрендәге әллә нинди 
мәхкәмәләрдә тасдыйк вә тәэкид иттерелгәнлеге аңгарыла. Бу язуларның байтагын, кә-
газь вә чүпрәкләре белән бергә, тычканнар ашаган вә бөтен шәҗәрә майланып вә пычра-
нып беткән. Габдулла әфәнде аны миңа әллә кайдан – кладовойдан эзләп табып бирде. 
(Автор искәрмәсе). 

8 Иске Мәңгәр авылы, Әтнә районында, район үзәгеннән 6 км көнчыгышрак, 
Ашытның сул кушылдыгы Симет елгасы бассейнында. Казан ханлыгы дәвереннән 
 мәгълүм.



84 ФӘННИ ТАТАРСТАН. 2016. № 4

 Габдерәфыйкъ кызы исемле ха-
тыныннан: Әхмәтҗан, Мөхәм-
мәтҗан, Хәкимҗан, Шакирҗан. 
Ис мә гыйльҗан вә Зәкирҗан 
исемле угыллары; Гайшә, Зөһ рә 
вә Гафифә атлы кызлары; Мәх-
бүб камал исемле икенче бер 
хаты ныннан Мөхәммәтлатыйф 
исемле бер угылы булган.

Мөхәммәтҗан бин Гайсаның 
Мөхәммәтгали, Мөхәммәтшаһ 
дигән ике угылы булган; болар-
дан әүвәлгесенең хәяттә дүрт 
угылы вә бер кызы бар; Мөхәм-
мәтшаһ бин Мөхәммәтҗан үзе дә 
хәяттә; балалары күп.

Хәкимҗан бин Гайсаның 
Габдулла вә Мөхәммәтвәли исем-
ле ике угылы бар; Әшраф исем-
ле кызы сахибе тәрҗемә Габ дел-
вәлинең тәхет никахында иде; 
Бәдәрсафа атлы кызы Троицкида 
Вәлишакир угылы нам кемсә гә 
бирелгән. Хәдичә исемле кызы 
элек, сахибе тәрҗемә Габделвә-
линең Мәүдүдә исемле хаты-
ныннан туган Габдерахман тәхет 
никахында булган; хәзердә Ка-
занда Яңа Бистәдә имам Кәшшаф 
Тәрҗемани1 тәхет никахында бу-
лып, бер хәяттәдер.

Шәкирҗан бин Гайсаның 
гакыйбе2 юк. Бу – 1871 нче ми-
ладида ахунд Әхмәтхаҗи Рах-
манколый белән бәрабәр хаҗга 
барганда борадәре Хәкимҗан 
белән икесе бергә Мәдинә3 белән 
Мәккә4 арасында «Раян» дигән 
урында вафат вә шунда мәдфүн5 
булганнар.

Исмәгыйльҗан бин Гайса-
ның Маһибәдәр исемле бер кызы 
гына калган; әле хәяттәдер. За-
кирҗан бин Гайсаның гакый-
бе юк. 

Гайшә бинт Гайса вакыт илә 
Троицкида 2 нче мәхәлләдә имам 
булган Әхмәт6 хәзрәтнең туганы 
Габделлатыйф Халит угылының 
тәхет никахында булган. Моның 
хәяттә бер кызы гына бар.

Зөһрә бинт Гайса Троицкида 
Габдерахман Габбас угылы дигән 
бер кемсәнең тәхет никахында 
булган. Моның хәяттә бер угылы 
ике кызы бар.

Гафифә бинт Гайса, Петро-
павелда ахунд булган Габделба-
рый Габбас угылы7 Яушевка би-
релгән. Аннан Габделваһап исем-
ле угылы хәзер дә шул шәһәрдә 
имам вә ахундтыр.

1 Тәрҗемани Кәшшаф (Тәрҗеманов Кәшшафетдин Кыяметдин улы) (1877–1943), 
дин һәм җәмәгать эшлеклесе, дин гыйлеме белгече. Репрессия чоры корбаны.

2 гакыйбе – нәселенең дәвамы юк.
3 Мәдинә, Согуд Гарәбстанында Мәккәдән 400 чакрым төньяктарак урнашкан 

шәһәр.
4 Мәккә, Согуд Гарәбстанындагы шәһәр, Мөхәммәд пәйгамбәрнең ватаны. 7 нче 

гасырдан мөселманнарның изге шәһәре һәм хаҗ кылу урыны.
5 мәдфүн – күмелгән, җирләнгән.
6 Тәрҗемәи хәле «Асар»да язылгандыр.
7 2 нче кыйсем «Мөстәфадел-әхбар»ның 261–263 битләрендә шушы Габбас хәзрәт-

нең тәрҗемәи хәле язылган. Нәсебен: «Габбас бин Габдерәшит бин Әхмәт бин Шәкир 
бин Хәсән бин Котлыгмөхәммәт бин Ишмөхәммәт бин Дустмөхәммәт бин Багыш бин 
Яуш» дисә дә, русча язылмыш рәсми шәҗәрәдә ул «Яуш»ка менә бу рәвешчә илтеп 
терәлгән: «Габбас, Габдерәшит, Хуҗа, Котлыгъәхмәт, Хөсәен, Хәсән, Дустмөхәммәт, 
Багыш, Яуш». Кайсының дөреслеген Алла белсен. (Автор искәрмәсе.)
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Мөхәммәтлатыйф бин Гай-
саның хәяттә Муллаәхмәт, Мул-
ламөхәммәт исемле угыллары; 
Мәгъмүрә исемле бер кызы бар.

Әхмәтҗан бин Гайсаның 
Габделвәли (сахибе тәрҗемә), 
Мө хәммәтсадыйк, Мөхәммәтшә-
риф һәм Муллагали исемле угыл-
лары; Газизә, Маһирә вә Маһитаб 
атлы кызлары булган.

Мөхәммәтсадыйктан Шакир 
исемле бер угылы; Маһруй вә 
Мөстүрә исемле ике кыз калган. 
Шакир вафат булып өч угылы, 
бер кызы калган. Маһруй белән 
Мәстүрә икесе дә иргә барганнар 
вә хәяттәдерләр.

Мөхәммәтшәриф 1906 нчы 
миладида сахибе тәрҗемә белән 
бер елда вафат булып, Мөхәммәт-
латыйф исемле угылы, Мөнәвәрә 
исемле кызы калды.

Муллагали хәяттә булып бү-
генге «Торговый дом борадәран 
Яушевлар» фирмасының патро-
ны (олыгысы)дыр.

Газизә – Вәлитаһир угылы 
Уразаев нам кемсә никахында 
булган. Ул үлгәч, туганы Маһирә 
дә аңа барган. Газизәдән туган 
Мөхәммәтҗан Уразаев Ташкент 
шәһәрендә бер хәят булып, бо-
радәран Яушевлар хезмәтен-
дәдер. Маһитаб, хәзердә 2 нче 
мәхәлләдә имам, мулла Мөхәм-
мәтзариф угылы Бикматовның 
тәхет никахында булып бер хәят-
тәдер.

II

Гайсаның мал табуы, изге-
лекләре вә торган йорты – Әх-
мәтҗанның үз алдына эш күрә 
башлавы – Хәкимҗанның аңа 
вә сахибе тәрҗемәгә ярдәме – 
Әхмәтҗанның хаҗ кылуы вә 
вафаты – сахибе тәрҗемә эш 
башында.

Сахибе тәрҗемәнең бабасы 
Гайса, Троицкидан Бохарага1 
чыгып китеп анда чын гайрәт вә 
һиммәт белән кәсепкә тотынган, 
кәрван булып ком диңгезләре 
аркылы төрле шәһәрләргә 
юнәлә торган дөяләргә артыла2 
(йөкләнә торган йөкләрне бәй-
ләү хезмәтендә вә башка хез-
мәтләрдә булынган). Аның шул 
рәвешчә берничә ел кәсеп итеп 
сәрмая3 ясагач, Троицкига кай-
тып сәүдәгә тотынган: Минау-
нида4 вә шәһәр эчендә дөкян – 
кибетләр ачкан; акрын-акрын 
игътибарлы вә инабәтле5 сәүдә-
гәрләр рәтенә тезелсә дә, ар-
тык байый алмаган, тик угылы 
Хәкимҗан җитешкәч кенә яхшы 
ук дәүләт иясе булып киткән вә 
бай исемен алган.

Гайса, дәүләт иясе булганнан 
соң мәчетләрне карарга бик әһә-
мият бирә торган булган: 2 нче 
мәхәлләдәге мәчетне берничә 
мәртәбә тәгъмир6 иттергән вә 
3 нче мәхәлләдәге мәчетне бө-
тенләй үз кесәсеннән салдырган.

1 Бохара – Урта Азиядәге иң борынгы шәһәрләрнең берсе.
2 артыла – төялә, йөкләнә.
3 сәрмая – төп капитал, акча.
4 Минауни – алыш-биреш урыны.
5 инабәтле – ышанычлы, таянычлы.
6 тәгъмир – төзәтү, яңарту.
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Ул вакытта шәһәрнең ул як 
очы, хәзерге Һәдиятулла Дивәзи-
ев йортыннан да югарырак бул-
ган. Бинаән галәйһи1, бу мәчет са-
лынган урын буш дала, өстәвенә 
сазлык, сулы бер күләвек бул-
ган. Гайса бу күләвекне балчык 
вә таш белән тутырттырып шул 
җиргә мәчет салган. Ул чакта ул 
тирәдә татарлар да бик аз булган. 
Ләкин соңыннан килгән татар-
ларның иң күп өлеше шул тирәгә 
җыелганнар. Бу көндә татарның 
иң күп булган урыны шул тирә 
булып, «шәһәрнең татар кыйсе-
ме» дип аталадыр.

Гайсаның тормышы 2 нче 
мә хәлләдә булган. Аның торган 
йорты хәзер моның угылы Ла-
тыйф балалары милкендәдер. Ак 
буявы вә гомумән стиле – иске-
лек вә борынгылыктан хәбәр би-
реп торадыр.

Гайса, сахибе тәрҗемәнең 
атасы Әхмәтҗанны аерып чыгар-
ган. Аерылып чыккач, Әхмәтҗан 
үз алдына сәүдәгә тотынса да, ни 
өчендер алга китә алмаган. Ата-
сы белән бергә торган Хәкимҗан, 
Әхмәтҗанның бу хәлен күреп, 
аны кызганган, вә Гайса карттан 
аңа файда уртакка мал биреп, 
Бохарага җибәрүне үтенгән; Гай-
са күнгән. Әхмәтҗан бер баруда 
ук, Бохарадан алып килгәне ма-
мыктан бик зур файда иткән дә, 
яхшы гына сәрмая (сумма) яса-
ган. Шуннан соң, 1853 нче елда, 
Бохарага угылы Габделвәлине дә 
алып барган; Ташкентка да бар-
галап йөргәннәр.

Шул эшендә Габделвәлинең 
уяулыгын вә күзе ачыклыгын 
Хәкимҗан күреп, аны үз култы-
гына алган вә аңа тагы да зуррак 
эшләргә катышырга юллар ачкан. 
Шул рәвешчә, Габделвәли сәүдә 
эшләренә катышып, җиддиять2 
белән эш күрә башлаганнан соң, 
Әхмәтҗан яхшы ук дәүләт иясе 
булып киткән. Ләкин соңыннан, 
ни өчендер, Әхмәтҗан «сынган», 
гайрәтле Габделвәли ата дәүлә-
тен яңадан аякка бастырып, хә-
зерге Яушевлар байлыгына нигез 
салган.

Балалары эш башкара 
баш лаганнан соң, Әхмәтҗан 
1870 нче миладида ахунд Әхмәт-
хаҗи Рахманколый рәфәкатендә3 
хаҗга барып кайткан; 1875 нче 
ел февраль 5 ндә 57 яшендә ва-
фат булган.

Әхмәтҗан вафат булгач, сәү-
дә эшләренең башында тагын да 
җиддиять белән Габделвәли йөри 
башлаган; борадәре Садыйк аңа 
ярдәмче булган; болар Шәриф вә 
Муллагали белән дүрт агай-эне 
бергә торганнар вә берлектә эш 
йөрткәннәр. Эшне дәхи4 дә ныг-
рак казыкка бәйләр өчен сахибе 
тәрҗемә үз фирмаларын «Торго-
вый дом под фирмою Габделвәли 
Әхмәтҗанович Яушев с братья-
ми» (Габделвәли Әхмәтҗан 
угылы Яушев вә борадәрләренең 
тиҗарәтханәсе) исемендә ясаган. 
Ләкин, соңыннан Садыйк бо-
лардан аерылып чыккан. Дәхи, 
Әхмәтҗанның хаҗга китмәстән 
элек сатып алган Болгари (күн) 

1 бинаән галәйһи – шуңа күрә.
2 җиддиять – тырышып, көч куеп.
3 рәфәкать – юлдашлык.
4 дәхи – тагын.
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заводын Габделвәли зурайткан вә 
киңәйткән. 1881 нче елда паро-
вой тегермән торгызганнар.

III
Сахибе тәрҗемәнең туган 

тарихы вә йорты – анасы вә 
бабасы – хатыннары вә балала-
ры – укыган җире вә остазлары, 
гыйлеме, фикере вә сәүдәгәрле-
ге – киңәшчеләре (шәех Зәйнулла 
Рәсүли вә ахунд Рахманколый).

 Сахибе тәрҗемә Габделвәли 
1840 нче ел март 12 сендә Тро-
ицкида 1 нче мәхәлләдә Су Буе 
урамында баҗиче (Урта Азиядән 
килгән малларга тамга сугып то-
ручы) Һибәтулла Хәмзә угылы 
йортында туган. Бу йорт бу көн-
дә ахунд Әхмәтхаҗи Рахманко-
лый йортыннан ике йорт аша; 
Һибәтнең кызларының балалары 
Биктимеревләр кулындадыр. Ул 
вакыт беренче мәхәлләдә имам 
булган Зариф бин Габделҗә-
мил, метрика дәфтәренә сахибе 
тәрҗемәнең вилядәте1 хакында 
болай дип язган: «Атасы лашман-
чы2 Әхмәт; анасы Сәгыйдәбану».

Габделвәлинең анасы булган 
Сәгыйдәбану – Мәхмүд Габдер-
рәшит угылы Әбүбәкиров кызы-
дыр. Бу исә Казан өязендәге Са-
бабаш3 авылыннандыр.

Сахибе тәрҗемәнең тәүге ха-
тыны Троицкилы Мәүдүдә Хәсән 
кызыдыр. Моннан Габдерахман 
вә Хәкимҗан исемле угыллары, 
Фатиха вә Маһибәдәр атлы кыз-
лары булган. Болардан Хәкимҗан 
17–18 яшьләрендә вафат булган; 
Габдерахман соң көннәрендә Пе-
тропавел шәһәрендә торып, шунда 
үлгән. Моннан, Хәдичә Хә кимҗан 
кызыннан туган бер угыл калган. 
Маһибәдәр Троицкида иргә барып 
Закир исемле бер угыл калдырып 
вафат булган. Закир, инде өйлән-
гән, Ташкент шә һәрендә тора. 
Фатиха Казан сәү дәгәре Сөләй-
ман Аитовка4 никахланган иде. Бу 
көндә Фатиха ханым Аитова үзе-
нең атаклы кызлар мәктәбе белән 
мәгъруфтыр5. Сахибе тәрҗемә, 
Мәүдүдәне 1883 нче ел декабрь 
12 сендә талак кылган; ул хәзер 
Казанда, кызы Фатиха ханым 
янында торадыр.

Икенче хатыны – Норма6 
авы лының Мөхәммәткамал кызы 
Гайшәдер. Моннан Мөхәммәт-
гали исемле бер угылы булып, 
Гайшә бу көндә шуның кулында 
торадыр.

Өченче хатыны – Әшраф 
Хә кимҗан бин Гайса кызыдыр. 
Моннан Мулламөхәммәт, Габдел-
газиз исемле угыллары, Хәдичә 

1 вилядәт – туу, дөньяга килү.
2 Лашманчы – урман кисүче.
3 Сабабаш авылы, Саба районында, район үзәгеннән 11 км көнчыгышрак, Мишә 

елгасының уң кушылдыгы Казкаш суы буенда. Казан ханлыгы дәверендә нигез салына.
4 Аитов Сөләйман Мөхәммәтҗан улы (1862–1922) – сәүдәгәр, иганәче, Казан уни-

верситеты каршындагы Археология, тарих һәм этнография җәмгыяте әгъзасы (1896).
5 мәгъруф – танылган, билгеле булган.
6 Ике Норма авылы билгеле: 1) Балтач районында, район үзәгеннән 4 км көнчы-

гышрак, Шушма елгасының уң кушылдыгы Норма суы буенда. Казан ханлыгы дәверен-
нән мәгълүм; 2) Мамадыш районында, район үзәгеннән 24 км көнбатышрак, Омар елга-
сының сул кушылдыгы Кирмән суы буенда. 17 йөзнең 2 нче яртысында нигез салына.
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исемле кызы бардыр. Әшраф бу 
көндә ошбу угылларының кулын-
да торадыр.

* * *
Габделвәли 2 нче мәхәлләдә-

ге мәдрәсәдә Әхмәт хәзрәт Халид 
угылы заманында, Верхнеурал 
өязе Илче авылының Юлмөхәм-
мәт вә Гариф исемле хәлфәләрдән 
укыган. Татарча укырга, язарга 
белә иде. Үзе «Дәляил әл-хәй-
рат шәрхе», «Кәрһ Давыд» ны, 
«Мөхәммәдия» һәм «Алты бар-
мак» китапларын бик сөеп мо-
таләга1 итә торган булган. Сәүдәгә 
бирелеп киткәнлектән, укып гый-
лем вә фикер даирәсен2 киңәйтер-
гә тырышканлыгы беленми. Остаз 
алдында укуы аз, моталәгасе юк 
дәрәҗәсендә булса да, ул башлы 
вә тәдбирле3 кешеләр җөмләсен-
нән санала иде. Русча укырга да, 
язарга да белми; ләкин сәүдә-
гә тәгаллекълы4 эшләрдә хаҗәт 
үтәрлек кадәр сөйләшә белә иде. 
«Тәрҗеман» газетасын5 укыган-
лыгы беленмәсә дә, русча газета-
ларны укытып, сугыш,  политика 

вә кызыклы вөкугатка даир6 хә-
бәрләрне тыңлаштыргалый тор-
ган булган.

Исәп-хисапка шәп вә җитез; 
мәгънәсе илә «сәүдәгәр»; төрле 
яңа эшләр башларга җәсарәтле7 
булган.

Сахибе тәрҗемә, бәгъзе-
бер үзенә мөшкелрәк күренгән 
хосусый эшләрендә һәм мә-
чет-мәдрәсә салдыру, уку вә укы-
туга ярдәм итү вә шуның кебек 
җәмәгать эшләрендә ахунд Әх-
мәтхаҗи Рахманколый8, дамелла 
Мөхәммәт Бикмати вә шәех Зәй-
нулла Рәсүли9 белән киңәш итә 
торган булган.

IV
Мәчетләр бина вә тәгъмир 

иттерүе – ысулы җәдидәнең та-
ралуына хезмәтләре – «Мәшәка-
тел мәсабих»10 бастыруы – мөф-
ти Солтанов11 белән Петер-
бургка баруы – Троицки халкы 
арасында тоткан мәүкыйгы12  – 
хәзерге борадәран Яушевлар 
фирмасы – сахибе тәрҗемәнең 
вафаты.

1 моталәга – уку, өйрәнү.
2 даирә – кругозор.
3 тәдбир – эшнең ахырын уйлап эшләү.
4 сәүдәгә тәгаллекълы – сәүдәгә бәйләнешле.
5 «Тәрҗеман» – сәяси, фәнни һәм әдәби газета. 1883–1918 елларда Бакчасарай 

шәһәрендә (Кырым) төрки-татар телендә нәшер ителә. Нашире һәм мөхәррире И. Гас-
принский (1851–1914).

6 вөкугатка даир – вакыйгаларга караган.
7 җәсарәтле – батыр, кыю.
8 Рахманкулов Әхмәдһади Габделзакир улы (1837–1921), шәех, ахун (1890 елдан), 

Троицкий 1 нче мәчетенең имам-хатыйбы. 
9 Рәсүли (Рәсүлев) Зәйнулла (Зәйнулла ишан) (1833–1917) – мөдәррис, ишан, 

Россиядә иң абруйлы мөселман руханиларының берсе. 
10 «Мәшәкател мәсабих» – русча тәрҗемә иткәндә «Трудности просвещения» 

исемле китап.
11 Солтанов Мөхәммәдъяр Мөхәммәтшәриф улы (1836–1915) 1886–1915 елларда 

мөфти булып тора. 
12 Мәүкыйгы – урыны.
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Сахибе тәрҗемә үз халкы-
бызга мал белән изгелек иткән 
кешеләр җөмләсеннәндер. Ул 
Казан губернасында, Троицки вә 
әтрафында байтак яңа мәчетләр 
салдырган вә бәгъзе берәүлә-
рен тәгъмир иттергән. Троицки 
өязе Звериноголовский вә Бор-
хан авылы мәчетләре һәм олуг 
вә мәһабәт1 Кустанай мәчете, 
башлыгы сахибе тәрҗемә булган 
Яушлар тиҗарәтханәсенең яңа-
дан салдырган мәчетләрнең бәгъ-
зеләредер.

Троицкида татар балаларына 
махсус русский класс ачарга рөх-
сәт чыгарту вә шул ук шәһәрдә 
мөселман җәмгыяте хәйрия-
се тәэ сис итү2 хакында бик зур 
хезмәт вә иҗтиһадлар3 иткән вә 
бу ике файдалы мөәссәсә4 мәй-
данга чыгарылган.

Сахибе тәрҗемәнең иң зур 
хезмәте – Троицки вә әтрафында 
ысулы җәдидә белән тәгълим-
нең таралуына мал белән ярдәм 
итүедер. Бу якларда моның ин-
тишарына5 аның зур һиммәт-
ләре6 булган. Ысулы җәдидәнең 
мәйданга чыгуына вә халкыбыз 
арасында таралуына үзебездән 
берничә каләм ияләре, берничә 
мулла вә мөгаллим, вә берничә 
байларның хезмәт вә һиммәтләре 

сәбакать7 иткәнлеге мәгълүмдер. 
Менә Габделвәли Яушев та шун-
дый байларның берседер. Минем 
карашымда, аның бу хезмәте мә-
четләр салдыру вә төзәттерүен-
нән әллә ничә кат мөһим вә олуг-
тыр. Бездә мәчет салдыручы, 
мәчет төзәттерүче, хиҗаз фә-
кыйрь ләренә8 садакалар җибәрү-
че, «Сагълам» теләнчеләрен кап-
ка төбенә җыеп зәкят өләшүче вә 
бәдәл9 хаҗ белән васыять итүче 
байлар бик күп булганнар. Болар-
ның «изгелекләре» гел бертөрле 
булганлыктан, вә милләтебезнең 
хәяте вә бәкасы10 өчен бер тиен-
лек ярдәм итәчәк эшләр булма-
ганлыктан, халкыбызда һичбер 
төрле яхшы әсәр күрсәтә алма-
ганнар гына түгел, бәлки кайбер-
ләре начар әсәрләр күрсәткәннәр. 
Милләтләрнең хәят вә бәкасында 
ибтидаи11 мәктәпләрнең нинди 
мөһим урын ишгаль12 итүләре, 
иске мәктәпләребезнең ни дәрә-
җәдә черек вә әсассыз булула-
ры, ысулы җәдидә аркасында 
ибтидаи мәктәпләребезнең күзгә 
күренерлек рәвештә юлга салы-
нулары вә яңа һәм файдалы юнь-
гә китүләре бәсыйрәт13 ияләренә 
ачык мәгълүм булгач, Гәбделвәли 
байның ибтидаи мәктәпләрнең 
төзелүе юлында иткән хезмәт вә 

1 мәһабәт – зур, шәп.
2 тәэсис итү – оештыру. 
3 иҗтиһад – тырышлык.
4 мөәссәсә – оешма, җәмгыять.
5 интишар – таралу.
6 һиммәт – тырышлык.
7 сәбакать – беренчелек. 
8 Хиҗаз фәкыйрьләре – мохтаҗлар.
9 бәдәл – алмаштырырга яраклы.
10 бәка – мәңгелек.
11 ибтидаи – башлангыч.
12 ишгаль – берәр төрле эш белән шөгыльләнү. 
13 бәсыйрәт – аңлылык, алдан күрүчәнлек. 
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ярдәмнәрен ничек мөһим вә олуг 
санамаска кирәк?

Ысулы җәдидәнең гамәлгә 
куелуы вә таралуына мал белән 
хезмәт иткән кешеләр сафка те-
зелгән тәкъдирдә Әхмәт бай 
Хөсәеневнең имам урынын то-
тачагында шөбһә юк. Ләкин 
Габделвәли дә бу сафның мөһим 
күрекле бер урынын ишгаль 
итәчәгендә шөбһәләнергә яра-
мый. Ысулы җәдидәнең тарихын 
язучылар моны онытмасыннар!

Ысулы җәдидә мәктәпләренә 
Габделвәлинең кесәсеннән бер-
ничә меңнәр сарыф кылыну өс-
тенә, ул вә ярдәмчеләре үз фай-
дасын үзе белмәгән татарларга вә 
кирегә беткән бәгъзе муллаларга 
«яңача укытуны» кабул иттерү 
юлында да күп мәшәкать вә мих-
нәтләр күргәннәр.

Ахунд Рахманколый хәзрәт-
ләре башлап ысулы җәдидәне 
гамәлгә кую нияте белән үз хәл-
фәләреннән Мөхәммәтзакир Ва-
һаповны (бу көндә Җидесу вила-
ятендә Тукмак1 шәһәрендә тора) 
ысулы тәгълим2 күрер өчен Ис-
танбулга3 җибәргәндә аңа кирәк 
булган мәсарифның4 зур бер 
өлешен Габделвәли биргән. Ул 
кайтып, берничә ысулы җәдидә 
мәктәбен ачып укыта башлагач, 
сахибе тәрҗемә беренче мәхәл-
лә хозурындагы шул мәктәпнең  

мөгаллимнәренә айга 50 сум мә-
гаш5 бирә башлаган. Троицкиның 
башка мәхәлләләрендә дә ысу-
лы җәдидә мәктәпләре ачылып 
укытулар башланганнан соң, ул 
мәктәпләрнең мөгаллимнәренә 
дә мәгаш бирергә керешкән; хәт-
та Троицки вә Чиләбе өязендәге 
бәгъ зебер авылларда да мәктә-
пләр ачтырып мәгашләр биргәлә-
гән. Бу рәвешчә мәктәпләргә яр-
дәм итүе үзе үлгәнче дәвам иткән.

* * *
 «Мәшәкател» бастыруы – 

1892–93 нче елларда мөселман-
нарның дини китапларын басты-
руны тыю хакында чиктән тыш 
инсафсызлыклар башлангач, 
Русия мөселманнары арасында 
күңелсезлек, хәфа вә хәфалану 
булдыгы мәгъруфтыр. Менә бу 
хәл, мөселманнарның күп тор-
ган шәһәрләрнең берсе булган 
Троицкида да күрелгән. Шушы 
эш хакында тиешле урыннарга 
мөрәҗәгать итәр өчен делегатлар 
сайлап пайтәхеткә6 җибәрү фи-
керен сахибе тәрҗемә кузгаткан. 
Бәс, ахунд Әхмәтхаҗи Рахманко-
лый белән Мулламөхәммәт Бик-
мати Троицки мөселманнарын-
нан вәкил сыйфаты илә чыгып 
киткәннәр, китешли Уфага ке-
реп, Әбүсогуд мирза Әхтәмевне7 
алганнар да Петербургка юнәл-

1 Тукмак шәһәре Җидесу (Семиречье) өлкәсендә, хәзерге вакытта Кыргызстан 
Республикасына керә.

2 тәгълим – белем алу. 
3 Истанбул – Госманлы дәүләтенең башкаласы.
4 мәсариф – тотылган акча, чыгым.
5 мәгаш – эш хакы. 
6 пайтәхет – башкала.
7 Әхтәмев Әбүсогуд Габделхаликъ улы (1843–1918 дән соң), хокук белгече, эре 

җирбиләүче, «Иттифакъ әл-мөслимин» партисен оештыручыларның берсе. 1 нче Дәүләт 
Думасы депутаты (1906). Бөтенроссия мөселманнарының беренче съездын оештыручы-
ларның берсе.
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гәннәр. Шул чорда пайтәхеткә 
башка шәһәр мөселманнарының 
вәкилләре дә килгәннәр икән. 
Ахунд Рахманколыйның сөйлә-
венә караганда: мөселманнарның 
шулай аһ-ваһ итеп йөргәннәре 
заманнарында Петербург ахун-
дының теге вәкилләр белән ша-
ярулары, назлану (каприз)лары, 
атлаган саен алтын шыңгырда-
вына колак салуы тарихыбызга 
язылганда хәлфәләребезне бер 
җәһәттән1 көлдерерлек вә бер 
җәһәттән елатырлык хәлләрдер. 

 امور تضحك السفهاء منه  و يبكي
 من عواقبها اللبي

Матбагачы Бораганский3 
ахунд Рахманколыйдан басар 
өчен китап сораган. Ахунд үз 
иптәше Мулламөхәммәт хәзрәт 
белән «Мәшәкател мосабих»ны 
тәкъдим иткәннәр. Хәлбуки ан-
нан элек шул хәлендә бу китап-
ны басарга рөхсәт бирелмәгән 
икән. Ләкин бу юлы, бер яктан, 
Бораганскийның ялварулары вә, 
бер яктан, Троицки вәкилләре-
нең кулларыннан килгән тәд-
бирләрдә4 кимчелек итмәүләре 
таш бәгырьләрне йомшаткан вә 

«Мәшәкател»не басарга рөхсәт 
бирелгән. Шушы «Мәшәкател», 
сахибе тәрҗемәнең хәраҗаты5 
белән басылган. 1000 нөсхә бас-
каннар, 6000 сум акча тотылган. 
Китап бик нәфис вә мөкәммәл6 
рәвештә басылган ки, өстенә ка-
рап кинәнеп торырлыктыр.

Ошбу «Мәшәкател мосабих» 
нөсхәсенең7 баш ягына «Рөхсәт 
литабигъ Санкт-Петербург фи 
маһ8 сентябрь 13, сәнәт мәсихи-
ят9 1893; фи маһ рабигыл әүвәл 
3, сәнәт хиҗрия 1311. Фи әл-мат-
багъ әл-Ильяс мирза Борагани 
әл-Кырыми фи Санкт-Петер-
бург» дип басылган. Әмма соңгы 
битендә: 

 " فقد انطبع هذا الكتاب الشريف
 بسعي.........

 بلدة الترويسكي أحدهما سمي حبيب هللا
 على مابشر به روح هللا على مانطق به القرآن
 الحكيم 10 وثانيهما أيضا سمي حبيب هللا على
 ماجاء في مواضيع من تنزيل العزيز الرحيم

 11 وكان هذا الكتاب الشريف من السابيقين
 في بالد الهند مطبوعا ولم يكن في هذا الديار
 مطبوعا . فشمر العزيزان المذكوران النبيل

 باهتمامهما في طبعه وتمثيله في الدولة
 الروسية فتيسر هذه المشكواة الشريف كامال

 مرغوبا مطبوعا في مطبعة الياس ميرزا

1 Бер җәһәттән – бер яктан. 
2 Гарәп мәкале: «Шундый эшләр бардыр ки, аларның нәтиҗәләреннән ахмаклар 

көлер, ә зирәк акыл ияләре еглар», гадиләштергән варианты: «Ахмак көлгән нәрсәдән 
акыллы елар».

3 Ильяс мирза Бораганский (1852–1920 еллар азагы), нашир, китап басу остасы, 
педагог. 1894–1910 елларда Санкт-Петербургта хосусый татар матбагасы тота.

4 тәдбирләр – тиешле чаралар.
5 хәраҗат – чыгымнар.
6 мөкәммәл – тулы, бөтен.
7 нөсхә – экземпляр.
8 маһ – ай.
9 сәнәт мәсихият – хрестиан календаре буенча.
10 Әхмәтхаҗи ахундны ирадә итә. (Автор искәрмәсе.)
11 Мөхәммәд хәзрәт Бикматины касд итә. (Автор искәрмәсе.)

2
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 البورغاني القريمي في سانكت بيتربورغ سنة
 1895 بالميالدية وسنة 1313 بالهجرية 1

дип басылган; вә шул ук соңгы 
битендә ахунд хәзрәт Рахманко-
лыйның әйтүенә күрә, цензордан 
махсус рөхсәт алып, штемпель 
белән: «Габделвәли Әхмәтҗан 
угылы Яушевның хәраҗаты 
белән» гыйбарәте беркетелгән.

1895 нче ел мөфти Солтанов, 
ахунд Рахманколый белән бергә 
сахибе тәрҗемә, падишаһыбыз 
Николай Александр угылының2 

тәхеткә утыруын котлар өчен Пе-
тербургка барган вә шушы ике 
юлдаш белән бәрабәр Кышкы 
Дворецта патша хозурына кабул 
ителгән вә аның исеменнән им-
ператрицага 10000 (ун мең) сум-
лык мех һәдия3 тәкъдим ителгән.

* * *
Габделвәли, Троицкида ки-

рәк татарлар, кирәк урыслар 
арасында бик мөһим урын 
тоткан. Шәһәрнең мөһим эш вә 
мәсьәләләре хакында аның киңә-
шеннән башка эш кылынмаган. 
Татарлар, кирәк сәүдә хосусла-
рында, кирәк башка мөһим вә 

гомуми эшләрдә аңа мөрәҗәгать 
итеп, киңәшә вә гакыл сорый 
торган булганнар; аның рәэ4 вә 
сүзләре бик мәкъбүл5 вә мог-
тәбәр6 тотылган. Хәтта Троиц-
киның әтрафындагы кешеләр дә 
аның мәслихәт вә гакылыннан 
файдаланганнар.

Сахибе тәрҗемәгә садакате 
вә сәүдә эшләрендәге сәбат7 вә 
гайрәте һәм кайбер мал вә мөтә-
галләренең мөкәммәл8 вә шәп-
леге өчен хөкүмәт тарафыннан 
берничә медальләр ингам9 ител-
гән иде.

Ул үлгән көненә кадәр сәүдә 
эшләрен «Габделвәли Әхмәтҗан 
угылы Яушев вә борадәрләре-
нең тиҗарәтханәсе» фирмасы 
астында карендәшләре Мөхәм-
мәтшәриф вә Муллагали Яу-
шевлар белән бергә йөрткән. Ул 
үлгәч, 4–5 айдан соң фирманың 
исемен «Торговый дом братьев 
Яушевых» («Борадәран Яушев-
лар тиҗарәтханәсе») исеменә 
алмаштырганнар. Эшләре көн-
нән-көн зурайган, сәүдә мәй-
даннары киңәйгән. Бу тиҗарәт-
ханәнең хәзерге әгъзалары Мул-

1 Ошбу Изге Китап басылды Троицкидагы ике кямил галимнең, ике мөдәрриснең 
тырышлыгы белән. Аларның берсе Хәбибулла, Аллаһның рухы аны шатландырсын 
Коръән Кәримдә ул хакта әйтелгәнчә, икенчесе шулай ук Хәбибулла әл-Газиз әр-Рәхим-
нең Тәнзиленнән килгәнчә. Бу Изге Китап Һиндстанда аннан элек басылган ике китап-
тандыр һәм дә ул бу илдә һич басылмаган иде. Ошбу искә алынган шәрәфле икәү аны 
бастырырга һәм Русия илендә аны тәкъдир кылырга ашыктылар һәм дә ошбу әл-Миш-
кят әш-Шәриф җиңел кылынды кямил вә тиешле сурәттә басылып Илйас-мирза әл-бур-
гани әл-Кәрими матбагасында Санкт-Петербургта 1895 елда миладича һәм 1313 елда 
һиҗри белән.

2 Романов Николай Александрович (1868–1918) Россия империясенең падишаһы.
3 һәдия – бүләк. 
4 рәэ – фикере, карашы.
5 мәкъбүл – кабул ителгән.
6 могтәбәр – игътибарлы, хөрмәтле.
7 сәбат – фикердә, эштә нык торучанлык.
8 мөкәммәл – тәмамланган, тулылаштырылган. 
9 ингам – сыйлау, яхшылык итү. 
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лагали Әхмәтҗан угылы Яушев 
(фирманың патроны), Габделвә-
линең ике угылы: Мулламөхәм-
мәт вә Габделгазиз һәм Мөхәм-
мәтшәриф угылы Латыйф Яу-
шевлардыр. Бу фирма хәзер дә ма 
вараэ Уралдагы1 фирмаларның 
иң дәүләтле, могтәбәр, төпле вә 
ышанычлыларыннан саналадыр. 
Сәүдәләре һаман көчәя вә та-
бышлары арта барадыр. Дин вә 
милләт өчен изгелекләре дә юк 
түгел. Габделвәлинең балалары 
истикамәтле2 вә үз эшләрен баш-
каручы кешеләрдер. 

* * *
Сахибе тәрҗемә Габделвә-

ли Яушев 1906 нчы миладида 
сентябрьнең 13 ндә иртә белән 
сәгать дүрттә вафат булган. Яше 
67 эчендә иде.

Мәрхүм үлгәндә гомум мил-
ләт файдасы өчен зур васыятьләр 
итәргә муаффәкъ була алмаган3. 
Ләкин үзенең хәятендә иткән из-
гелекләре дә исемен яхшылык 
белән сагындырырга җитәрлек-
тер. Аллаһу Тәгалә үзенең риза-
сына мәзъһәр итсен4! 

 

1 Ма вараэ Уралдагы – Уралның аръягы.
2 истикамәт – турылык, дөрес юнәлеш. 
3 Муаффәкъ була алмаган – булдыра алмаган.
4 Мәзъһәр итсен – булдырсын.
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В статье рассматривается творчество поэтов Габдуллы Тукая и Сабира в 
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Совет дәвере үтеп 1980 еллар 
ахырыннан илдә демокра-

тик үзгәртеп кору башлангач, 
милли үзаң үсеше, төрки халык-
ларның милли тәңгәллекләрен 
кабат торгызу омтылышы, бер як-
тан, әдәбиятларның милли үзен-
чәлекләрен мөмкин кадәр ти рән-
рәк өйрәнү, икенче яктан, аның 
гомумкешелек, гомумтөрки мәдә-
ниятенең аерылгысыз өлеше бу-
луын тою кирәклеге мәсьәлә сен 
алдыбызга куйды. Бу быел 130 ел-
лык юбилее билгеләп үтел гән  
бөек шагыйребез Габдулла Тукай 
мирасын өйрәнү мисалында да 
ачык сизелә. Әдәбият турында-
гы фән Тукай иҗатындагы милли 
үзенчәлекләрне өйрәнүгә никадәр 
тирәнрәк үтеп керсә, аның әсәр-
ләрендәге гомумтөрки тамыр лар 
шулкадәр ныграк ачыла бара. 
Шагыйрь иҗатын гомумтөрки 
әдә биятлар яссылыгында карарга 
омтылышның көчәя баруы да шу-
ның белән аңлатыла.

Совет чорында әдәбиятлар 
арасындагы багланышлар, шул 
исәптән төрки телле әдәбиятлар-
ның үзара мөнәсәбәтләре дә, бер 
генә яклы аңлатылып киленде. 
Ул рус сүз сәнгатенең башка ха-

лыклар әдәбиятына йогынтысы 
яки алдарак иҗат ителгән әдә-
би әсәрләрнең соңрак чорларда 
иҗат мәйданына килгән язучы-
ларга тәэсире итеп каралды.

Әмма әдәбият фәненең үсе-
ше, төрле сәбәпләр нәтиҗәсендә 
озак вакытлар дәвамында киңкат-
лам укучылар игътибарыннан 
читтә кала килгән рухи мирасы-
бызның кабат кайтарылуы төр-
ки телле әдәбиятларда үзенчә-
лекле сәнгать күренешләренең, 
әдәбиятларның үзара тәэсире 
нәтиҗәсендә генә түгел, ә социо-
мәдәни, милли бергәлекләрнең 
рухи үсеше буларак яшәвен тор-
ган саен ныграк дәлилли. Г. Ту-
кай һәм Сабир иҗатлары ми-
салында ХХ гасыр башы татар 
һәм азәрбайҗан әдәбиятларын 
чагыштыру да шундый нәтиҗә 
ясарга мөмкинлек бирә.

Һичшиксез, бу чорда Ка-
зандагы һәм Бакудагы иҗтима-
гый-сәяси шартлар бик тә ох-
шаш була: ХIХ гасырдагы мәгъ-
рифәтчелек хәрәкәте, 1905 елгы 
инкыйлаб дулкынында күз ал-
дына китермәслек мәдәни юга-
рылыкка ирешү әдәбият мәйда-
нында тормышларын да, иҗат-
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ларын да үз халыкларын милли 
яңарышка алып чыгуны максат 
иткән Г. Тукай, С. Рәмиев, Н. На-
риманов, Г. Сабир кебек бер төр-
кем фикер ияләрен тудыра. Әлеге 
иҗтимагый-мәдәни хәрәкәтнең 
үзәгендә кайнаган башка бик күп 
зыялыларыбызның исемнәрен дә 
атап үтәргә мөмкин. Алар укыту, 
тәрбия бирү, гаилә мөнәсәбәт-
ләре, хатын-кыз һ.б. мәсьәләләр-
гә караган иске тәртипләр һәм 
карашларны юк итү өчен хәлит-
кеч көрәш алып баралар. Мил-
ләтәшләренең яшәешен үзгәртү 
өчен көрәш аларның эшчәнле-
ген генә түгел, ә иҗатларының 
юнәлешен, идея эчтәлеген дә 
билгели. Милли яңарыш хәрәкә-
тенә хезмәт итү татар һәм азәр-
байҗан шагыйрләре һәм язучы-
лары алдындагы беренче бурыч 
булып тора. Шул бурычны үтәр-
гә омтылыш иске, катып калган 
мөселман тормышына, аерым 
дин әһелләренең реакцион ка-
рашларына, социаль һәм мил-
ли изүгә каршы ачыктан-ачык 
көрәшкә башлангыч биргән сати-
рик журналлар тууга сәбәп була. 
«Мелла Насретдин», «Зәнбур» 
(«Шөпшә»), «Уклар», «Карчыга», 
«Яшен» һәм башка журналлар 
менә шундыйлардан.

«Мелла Насретдин» журна-
лы азәрбайҗан халкының төп 
милли трибунасы булып, алдын-
гы җәмәгатьчелекнең, шул исәп-
тән татарларның да, тиз арада 
игътибарын үзенә җәлеп итә [Ка-
сумов, с. 4]. Журнал җирле мате-
риаллар белән генә чикләнмичә, 
бөтен Россия империясендәге 
вакыйгалар турында хәбәрләр 
бастыра, Кавказда, Урта Азиядә, 
Казахстанда, Идел буенда, Төр-

киядә, Иранда аеруча танылуга 
ирешә [Качарли, с. 7]. Журнал-
ның күп кенә номерларында, 
Казан хәбәрчеләре җибәргән, 
татарлар тормышы турында кы-
ска күзәтүләр, сатирик язмалар, 
татар кадимчеләренә карикатура-
лар урнаштырыла. Моннан тыш, 
Идел һәм Урал буе татарлары 
азәрбайҗанның «Ени хагигат» 
(«Яңа хакыйкать»), «Иршад» 
(«Юл күрсәтүче»), «Таза хәят» 
(«Яңа тормыш») «Каспий», га-
зеталарын, «Деблетан» («Мәк-
тәп») журналын һ.б. алып укый-
лар [Нафигов, Циунчук, с. 75]. 
Шулай ук «мәнфәгати» дуслык 
та урнаша: «Әл-ислах» «Мелла 
Насретдин» язмаларына сылта-
ма белән Босния һәм Герцегови-
на, Төркиядә һәм Иранда барган 
вакыйгаларны яктырта яки анда 
басылганнарны кыскача сөйләп 
чыга. «Урал» газетасы редакци-
ясе инде 1907 елларда ук үзенең 
битләрендә Казаннан җибәрел-
гән шигырьләрне бастырган «Те-
камюль» газетасы редакциясе 
белән тыгыз бәйләнештә була 
һ.б. [Нафигов, с. 103–107]. 

«Мелла Насретдин» жур-
налын укучылар арасында, аны 
беренче саныннан ук яздырып 
алучы, Г. Тукай да була. Әле 
Җаек шәһәрендә вакытта төшкән 
бер рәсемендә үк без аның кулы-
на «Мелла Насретдин» журналы 
тотканлыгын күрәбез. 

Ул даими рәвештә бу журнал 
тирәсенә тупланган азәрбайҗан 
әдипләре, бигрәк тә, «Сабир» 
(сабыр) тәхәллүсе белән таныл-
ган ялкынлы шагыйрь Галиәкбәр 
Таһирзадә (1862–1911), шулай 
ук журналның мөхәррире Җәлил 
Мәмәдкулизадә иҗатлары белән 
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кызыксына [Гумматова, с. 155–
156]. Г. Тукай үзе дә 1906 елда 
Җаек та «Уклар» дип исемлән-
гән татар телендәге беренче са-
тирик жур налны чыгаруда актив 
 катнаша.

Тукай һәм Сабир әдәбиятка 
мәгърифәтчелек реализмы вәкил-
ләре буларак аяк басалар һәм 
1905 елгы инкыйлаби күтәрелеш 
аларның иҗатын үстерә. Тари-
хи шартлар яшь шагыйрьләрне 
тиз арада илне яклап иң куярлык 
иргә әверелдерә, иҗатларын-
да да кискен күтәрелеш сизелә. 
Ике шагыйрь дә гыйлемлелек, 
белем ярдәмендә җәмгыятьтәге 
шартларны үзгәртеп корып була-
чагына ышаналар. Азәрбайҗан 
шагыйренең замандашы Сәет 
Хөсәен: «Сүз остасы, шагыйрь 
Сабир үзенең бурычын халык-
ка хезмәт итүдә, аны уяту өчен 
көрәштә күрде» [кара: Алмасо-
ва], – дип яза. 

Шул ук вакытта милли яңа-
рыш хәрәкәтенең җитди йогын-
тысын кичергән Тукай һәм Сабир 
иҗатындагы реализм ХIХ гасы-
рдагы мәгърифәтчелек реализ-
мыннан нык кына аерылып тора. 
Алардагы мәгрифәтчелек ка-
рашлары «халык массалары-
ның иске яшәеш формаларына 
каршы көрәшергә тиешлеген 
тану» [Абдуллин, Амирханов, 
с. 50] белән тыгыз бәйләнгән. 
Тиз дән алар иҗатында тормыш-
ны реалистик сурәтләү арта ба-
рып, мәгъ рифәтчелек идеаллары 
милли леккә урын бирәләр, иске 
феодаль һәм урта гасырлардан 
кил гән гадәтләрне тәнкыйтьләү 
яшәп килгән тәртипләргә кискен 
каршы чыгу белән кушыла. Бу 
Тукай һәм Сабир иҗатындагы 

иҗади методларның да үзгәре-
шен тудыра: 1906 елның икенче 
яртысыннан мәгърифәтчелек ре-
ализмы әкеренләп тәнкыйди реа-
лизмга юнәлеш тота. Азәрбайҗан 
әдәбияты белгече Я. Кариев: «Са-
бирның журналга килүе белән 
(“Мелла Насретдин”. – К.М.) 
тәнкыйди реализм үзәне тулы-
ша. Ярның аерым урыннарында 
яңа төр реализмның “чикләре” 
күренә» [Караев, с. 265], – дип 
яза. Ике шагыйрьнең дә реализ-
мы ачыктан-ачык социаль харак-
терга ия.

Билгеле, һәр ике шагыйрь-
нең дә үз юлы, үзенең поэтик 
жанры бар. Сатира Сабир иҗа-
тының иң төп җанры булып тора. 
Әмма алар сайлаган бу юлны 
бары шигъ рияттәге язмыш дип 
кенә дә атап булмый. ХХ гасыр 
башында Россиядә, аның үзәк-
тән читтә булган өлкәләрендә, 
өлешчә Бакуда да, халыкның 
ризасызлыгы әлегә кадәр күрел-
мәгән чиккә җитә. Сәяси вакый-
галар йогынтысы, бигрәк тә 
Бакудагы декабрь стачкасы тә-
эсирендә азәрбайҗан авыллары 
кузгала. Шулар Сабирны сатирик 
әсәрләр язарга рухландыра, аның 
шигърияте иреккә, мәгърифәтле 
бу лыр га өнди, хатын-кыз азатлы-
гын яклап чыга [Алмасова].

Башка халыклардан артта 
калган, кара наданлыкта, фана-
тизмда яшәүче милләт образы 
Сабир шигырьләренең күпчеле-
гендә чагылыш таба. А. Гаджиев 
фикеренчә, аның мондый әсәр-
ләре «Йокыга талган патшалык» 
сатирик шигырьләр циклын ту-
дыра. «Бу М.Ф. Ахундовта да, 
Н. Вәзировта да, Н. Наримановта 
да булмады. Йоклаган милләт 
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 образы “Мелла Насретдин” жур-
налында барлыкка килде, аның 
төп поэтик иҗатчысы Сабир бул-
ды» [Гаджиев, с. 161], – дип яза 
ул. Еллар үтү белән, татар әдәби-
ятындагы кебек үк, бу образ азәр-
байҗан әдәбиятының да яңарыш 
хәрәкәте шигаре булып әверелә. 
Әмма тарихи-мәдәни хәрәкәт, 
мохит уртаклыгы, ике халык-
ның матбугат органнары ара-
сындагы тыгыз бәйләнешләренә 
карамастан, бу образның татар 
һәм азәрбайҗан әдәбиятларын-
да барлыкка килүе тышкы тәэ-
сир нәтиҗәсендә түгел, ә һәр 
ике әдәбиятта да нәкъ катлаулы 
эчке үзгәрешләр нәтиҗәсе була-
рак туганлыгы дәлилләнә. Са-
бир иҗатында беренче булып бу 
образ «Минем ни эшем бар?» 
(28.04.1906) шигырендә урын 
ала. Шагыйрь ирония белән:

Тсс! Не шуми! Пусть люди спят.  
  Я не желаю,
Чтоб спящих подняли, глаза им 

раскрывая [Стихи Сабира], – 

дип яза.
Лирик герой үзе яшәгән чор-

дагы азәрбайҗан җәмгыятенең 
халәтен йокы халәте дип бәяләп, 
«Минем туган халкымны әйдә 
таласыннар – анда минем ни 
эшем бар?» – дигән гыйбарәне 
берничә тапкыр кабатлый. Бу 
гыйбарәне ике мәгънәдә – мат-
ди байлыкларны һәм рухи көчне 
югалту буларак аңларга мөмкин. 
«Йоклап ятучы җәмгыять» үзе-
нең асыл кыйммәтләрен ничек 
юк итүләрен аңламый да кала. 

«Киләчәк өчен хезмәт ит» 
(25.08.1906) шигырендә йокы 
ха ләте эшлексезлек, кәеф-сафа 
корып яшәү, наданлык, хокук-

сызлык буларак аңлашыла. Ли-
рик герой үз халкына мөрәҗәгать 
итеп кат-кат сорый: 

Народ мой, будешь в крепкий сон 
ты погружен – доколе?

Постельных радостей искать, 
считать ворон – доколе?

На эту спячку, праздность, лень ты 
обречен – доколе?

Ислам в невежестве погряз, мир 
ослеплен – доколе?

Терпеть убогость, темноту, и плач, 
и стон – доколе?

Народ забит и угнетен, бесправен 
он – доколе? [Стихи Сабира]

Күргәнебезчә, шигырь дра-
матик һәм трагик яңгыраш ал-
ган. Йокы азәрбайҗан җәмгыяте 
яшәешенең барлык өлкәләрендә 
дә артта калганлыгын тәнкыйть-
ли. Шул ук идея 1906 елның 
11 августында язылган исемсез 
ши гырендә дә ачык сизелә:

Темнота кругом, дитя, ляг, усни 
ты, не проснись,

Сон неведенья от глаз не гони ты, 
не проснись!

Бай-бай, малыш, бай-бай,
Так всё проспишь, бай-бай!

(…) Ах, открыв глаза, вокруг лишь 
беду увидишь ты,

У народа скорбь одну и нужду 
увидишь ты,

Горя, зла, страданий, мук череду 
увидишь ты.

Под подушку – головой! В эти дни 
ты не проснись!

Бай-бай, малыш, бай-бай,
Так всё проспишь, бай-бай!

 

Шул рәвешчә, Сабир иҗа-
тындагы йокы һәм йокыга талган 
патшалык образлары чынбар-
лык ка ироник бәя бирү өчен 
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 кулланыла, әлеге образлар кат-
нашкан барлык текстларда да ди-
ярлек үз халкын «уятырга теләге 
булмаган» милләттәшләрен тән-
кыйтьләү, көлкегә калдыру си-
зелә. Метафоралаштыру алымы 
структура тудырырга ярдәм итсә, 
ирония «үз-үзеңне фаш итү» нә-
тиҗәсендә барлыкка килә.

Шул ук образ башка статус-
та Г. Тукай иҗатында да (шулай 
ук С. Рәмиев, М. Гафури, Н. Ду-
мави иҗатларында да) калкып 
чыга. Монда инде ирония генә 
түгел, үтергеч сатирага өстенлек 
бирелә, мәгънә тудыру алымы 
да – символлаштыру. 1906 елның 
17 апрелендә Г. Тукайның «Без-
нең милләт үлгәнме, әллә йокла-
ган гынамы?» мәкаләсе басыла. 
Ул анда башка халыклар үсешкә 
омтылганда аңын югалтып, са-
бый йокысына талган милләт 
сурәтен тудыра. Милләткә аның 
үз халәтен чагылдырган әдәбият, 
вакытлы матбугат, музыка, бер-
ләшү идеяләре («иттифак сула-
ры») аңына килергә ярдәм итәр 
дип ышана. Сатира турыдан-ту-
ры бәяләү һәм детальләштерү 
ярдәмендә туа.

Г. Тукай С. Рәмиевнең «Уку» 
шигыренә охшатып язылган 
«Йокы» (1908 ) шигырендә:

Безне адәм иткән йокы, 
Адәмне алга илткән йокы,
Илтеп күккә җиткән йокы, – 
Йокы, йокы, йокы –

  [Тукай, б. 264], 

дип белдерә. 
Әлеге шигырьгә бирелгән 

шәрехләүдә: «Йокы шундый 
яхшы эш булса, татарлар күптән 
алга киткән булырлар иде», – дип 
искәртә. Бу сүзләр Сабир иҗаты 

белән аваздаш. Әмма С. Рәмиев 
шигыре белән интертекстуаль 
бәйләнеш Тукайга ике төшенчә-
не – йокы һәм уку төшенчәләрен 
капма-каршы куярга мөмкинлек 
бирә, икенчесе аша беренчесе де-
тальләштерелә, нәтиҗәдә образ 
символик мәгнәгә ия була.

Бер елга алдарак язылып, 
Тукай тарафыннан «татар мар-
шы» дип аталган «Тартар кошы 
сайрый» шигыре «татарның 
йокыдан уянуы»на мөнәсәбәтле 
шатлык, өмет хисләре белән су-
гарылган: 

Уйкудан тиз тора татар; 
Тора! Тора! Тора татар; 
Баш күтәргән бар татар! 

  [Тукай, б. 156]

Тиздән татар шигъриятендә 
(Н. Думави «Йоклыйлар» (1906), 
«Караңгылык каплап тора та-
тарны» (1906), С. Рәмиев «Бел 
телен, эзлә юлын» (1906), «Таң 
вакыты» (1908), З. Бурнашева 
«Туар әле кояшлы көн» һ.б.), пуб-
лицистикасында, хәтта лиро- эпик 
жанрда да (Ф. Әмирханның «Шә-
рык йоклый» нәсере) йокы образы 
ныгып китә. Һәр текстта йокы об-
разын символлаштыру чагылыш 
таба. Шулай итеп татар әдәби-
ятында йокы образы әйдәп ба-
ручы лейтмотивка әверелә Аның 
аша иҗтимагый-сәяси тормыш-
ка битарафлык, караңгы яшәеш-
тән канәгать булып алгарышка 
омтылмый көн күрү тән кыйть 
ителә. Татар язучылары җәм гы-
ятьне уянырга, алдынгы илләр-
дән, халыклардан үрнәк алырга 
чакыралар. «Уянырга», димәк, 
алгарыш, азатлык юлына аяк ба-
сарга, ул – яңарышка хәрәкәт сим-
волы. Әлеге мисаллар ярдәмендә 
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генә дә ХХ гасыр башында төрки 
халыклар әдәбиятында бер-бер-
сенә бәйсез рәвештә милли яңа-
рыш символына әверелгән күре-
нешләр, ишарә образлар һәм мо-
тивларның үзара керешкәнлеген 
күрәбез. Бу милли бергәлекләрдә 
социомәдәни процесслар гына тү-

гел, милли әдәбиятларның үсеш 
юлы да охшаш булганлыгы ачык 
аңлашыла. Мондый нәтиҗә тагын 
бер кат төрки халыкларның әдә-
биятлары арасындагы багланыш-
ларны өйрәнүгә яңача якын килү 
мәсьәләсен хәл итү кирәклеген 
күрсәтә.
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ГАБДУЛЛА ТУКАЙ ҺӘМ ТАТАР ҮЗАҢЫ: 
чит илдән бер караш

В статье рассматривается творчество Габдуллы Тукая в плане отражения в 
нем становления и развития татарской национальной идентичности. 

Ключевые слова: Габдулла Тукай, татарская литература начала ХХ века, 
татарская национальная идентичность. 

Кереш
Габдулла Тукай (1886–1913) – 

татар халкының бөек даһие, исән 
чагында ук танылган һәм вафат 
булгач та татарлар гына түгел, ә 
бөтен төрки дөньядагы язучылар 
тарафыннан остаз саналган. Үт-
кән заманнарның бер генә шәхе-
се дә аның кебек хөрмәт күрмә-
гәндер, мөгаен. Шул сәбәптән 
һәм тууына 130 ел тулу уңаеннан 
Габдулла Тукайның татар үзаңы 
өчен әһәмияте турында тюрколог 
һәм тарихчы күзлегеннән генә 
түгел, ә Нью-Йоркта туып үскән 
һәм белем алган Казан татары бу-
ларак, татар диаспорасы перспек-
тивасыннан, кайбер күзәтүләрем-
не сезгә тәкъдим итәргә булдым1. 
Тукай үзе әйтеп калдырганча, без 
аны шулай «яд итәбез» – искә тө-
шерәбез.

1. Милли күтәрелеш фонында 
Тукай

Габдулла Тукай – татар үз-
аңы оеша башлаган чорда яшә-
гән һәм шушы хәрәкәткә җитди 
йогынты ясаган шәхес. Яңа за-
манга кадәр кешеләр үз-үзләрен 
дине, туган һәм яшәгән урыны 
яисә кабиләсенә карап таныган-

нар. Татар халкының килеп чы-
гуы турындагы хәзерге фәнни 
концепцияне мин Шиһабетдин 
Мәр җанинең (1818–1889) хез-
мәт ләре, аның алга таба шушы 
юнә лештә эзләнүләргә маяк бул-
ган һәм татарларның (яисә баш-
ка төрки халыкларның) беренче 
милли тарихын тәкъдим иткән 
әсә ре «Мөстәфад әл-әхбар фи 
әх ва ли Казан вә Болгар» белән 
бәй лим2. Башкача әйткәндә, элек 
татарлар үзләрен мөселман дип 
санаганнар. XVIII гасырның ахы-
рында болгарчылык идеологиясе 
күтәрелә башлаган. Бу да хәзерге 
замандагы милли үзаң белән тү-
гел, ә мөселманлык белән бәй-
ле булган. XIX гасыр ахыры – 
XX гасыр башында Шиһабет-
дин Мәрҗани нигезләгән милли 
үзаң тәгълиматы популярлаша 
башлый3. Бу хәрәкәткә Исмә-
гыйль Гаспралының Рәсәй им-
периясендәге һәм аннан тышта 
яшәүче төрки мөселманнар өчен 
уртак тел һәм үзаң булдыруга һәм 
мөселманнар арасында бердәмлек 
оештыруга юнәлтелгән эш ләре 
рух бирә (Рәсәй империясендә 
бу фикерләрне мәсхәрә ле рәвеш-
тә «панисламизм» һәм «пантюр-
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кизм» дип атадылар). XX га-
сырның башында пантюркизм 
идеологиясенең күтәрелүенә Гос-
манлы төрек теленең һәм мәдә-
ниятенең активлашуы да, Исмә-
гыйль Гаспралының Урта Идел 
буенда Госманлы төрек телендәге 
язмаларының да йогынтысы бул-
гандыр. Моннан тыш, XX гасыр 
башында «төрек» һәм «татар» 
үзаңы бер-берсе белән көрәшү 
хәленә килде4. Бу көрәшнең тел, 
идеология һәм үзаң яссылыгында 
чагылышларын без Тукай әсәр-
ләрендә дә күрә алабыз.

2. Тукай кулланган «милләт» 
төшенчәсе нәрсә аңлата иде?

1453 елда «Яулап алучы» 
Солтан Мәхмәт II тарафыннан 
Константинополь алынганнан 
соң (төрек телендә «Фәтех»), кай-
бер мөселман булмаган этно-кон-
фессиональ төркемнәр милләт 
буларак үзбилгеләнә. XIX гасыр-
га кадәр милләт төшенчәсенең 
эчтәлеге үзгәрешсез кала, әмма 
билгеле бер вакытта «милләт», 
«милли», «милләтчелек» һ.б. 
сүз ләр бүгенге мәгънәләрендә 

кулланыла башлый. Бу урында 
мин уртак исемгә, уртак тарихка 
ия, психологик бердәмлек хисе 
уянган һәм мөкатдәс туган җир 
туфрагына бәйле этнонимны 
күздә тотам. Минем фикерем-
чә, бу төшенчәләрне татарларга 
Шиһабетдин Мәрҗани кертә һәм 
аның Ризаэтдин Фәхретдин кебек 
шәкертләре камилләштерә. 

Тукайның милләтне аңлавы 
нәрсәдән гыйбарәт иде: Яңа за-
манга кадәр булган дини мәгъ-
нәдәме (ягъни күп кенә галим-
нәр тарафыннан кулланылган 
«мөселман милләте»ме), әллә 
хәзерге милли җәмгыять мәгъ-
нәсендәме? Бу сорауга минем тө-
гәл җавабым юк.

Тукайның «Милләтә» исем-
ле шигырендә (1906) [т. 1, б. 114] 
милләткә мәхәббәт дигәндә мил-
ләт исеме астында кемнәр күздә 
тотыла? Биредә дини җәмгыять, 
этник җәмгыять яисә хәзерге 
аңлаешта милләт турында сүз ба-
руны дәлилләрлек билгеләр юк. 
Мисал өчен, шигырьнең әлеге 
сүзне кулланган кайбер юллары-
на күз салыйк:

Җөмлә фикрем кичә-көндез сезгә гаид, милләтем;
Сыйххәтеңдер сыйххәтем һәм гыйлләтеңдер гыйлләтем,

Сән мөкаддәс, мөхтәрәм гыйндемдә варлык нәрсәдән;
Сатмазым бу кяинатә милләтем, миллиятем..
 […]
Ләфзы «милли»и сәвәр кальбем бәнем, билмәм, нәдән?
Әйлә «милли», милләтем, бәхшәйлә мәмнүниятем.

Һәр хыялдан татлыдыр милләт хыялы, ля мөхаль;
Бу хыялятдән кәлүр, гәр кәлсә мәҗнүниятем. 
[…]
Бер заман яд әйләсә билилтифат милләт бәни, —
Иштә будыр максадым, мәэмүл вә мәсгудиятем.

Әйләдем гарзы мәхәббәт бән сәңа, и милләтем;
Дуст күрерсең сән бәни дә – вар буңа әмниятем. 
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Бу шигырьдә халыкка карата 
булган хисләр, дәрт һәм мәхәббәт 
турында сүз бара, әмма халык 
милләт белән тәңгәлләштерел-
ми. Монда башка, әйтик, «та-
тар» атамасына яки туган җир-
гә сылтамалар да юк. Аларның 
булмавы, бәлки, милли үзаң ның 
формалашып кына килүе, баш-
ка «үзаңнар» арасыннан арынып 
чыга башлавы турында сөйли-
дер дә. 

Бу чорга караган тагын ике 
шигырьгә тукталыйк. «Мәд-
рәсәдән чыккан шәкертләр ни 
диләр» (1907) [т. 1, б. 130–135] 
шигыренең 16 нчы һәм 17 нче 
юл ларындагы «милләт» һәм 
«татар» сүзләрен Тукай тигез-
ләштерергә тырыша кебек тоела, 
ләкин, гомумән, «татар» сүзенә 
еш мөрәҗәгать итми. «Туган җи-
ремә» (1907) [т. 1, б. 183] шигы-
рендә туган төбәге Казан артына 
мәдхия укый. Әмма туган җир 
табигатен романтик тасвирлау 
«татар халкының туган җире» 
төшенчәсенә тәңгәл түгел. «Мил-
ләтчеләр» (1907) [т. 1, б. 299–
300] шигырендә шагыйрь татар 
халкы, аның фаҗигале язмышы 
турында яза. Тексттагы үзләрен 
«милләтчеләр» дип атаучы ке-
шеләр – эшсез мәдрәсә шәкерт-
ләре. Минемчә, монда кулланыл-
ган «милләт» сүзе татар милләте 
төшенчәсенә түгел, бәлки «өм-
мәт» төшенчәсенә якынрак бу-
лып чыга.

3. Тукай һәм ислам
Тукайның күп кенә ши-

гырьләре теге яки бу күләмдә 
дини мәсьәләләргә кагыла. «Ту-
ган тел» (1909) [т. 2, б. 65] ши-
гырендә доганы кадерләсә дә, еш 

кына исламның төрле яшәү фор-
маларына дошмани мөнәсәбәте 
күзгә ташлана. «Мәдрәсәдән чык-
кан шәкертләр ни диләр» (1907) 
[т. 1, б. 130–135, 6 нчы юл] ши-
гырендә шәкертләрнең әхлактан 
ваз кичүләре Иблистән дә арты-
грак дип бәяләнә. «Бер шәех нең 
мөнәҗәте» (1908) [т. 1, б. 206] 
шигырендә суфи шәех ләре, Ал-
лаһка зикер әйтү урынына, «казы, 
кузы, яшь кенә кыз, каз, кымыз» 
дияләр, дип мәсхәрәли. «Ишан 
кәрамәте» (1906) [т. 3, б. 156] 
шигырендә туймас тамаклар об-
разы да шундыйлардан. «Ишан» 
(1909) [т. 2, б. 19] шигырендә 
ишан (нәкшбәндия шәехе төшен-
чәсе) «хайван»дыр, ә «Муллалар» 
(1909) [т. 2, б. 19] шигырендә исә 
муллалар «хайваннар»дыр. «Ысу-
лы кадимче» (1908) [т. 1, б. 241–
244] шигырендә кадими шәкерт-
ләргә һөҗүм итә. Ә «Хиссияте 
миллия» (1906) [т. 3, б. 185–188] 
шигырендә Бохарадан кайтучы 
шәкертләрне ишәкләр дип атый5. 
Җәдитчеләр дә аның тәнкыйть 
угыннан котыла алмый, «Печән 
базары, яхуд Яңа Кисекбаш» 
(1908) [т. 1, б. 260–278, II, б. 265] 
әсәрендә аларны беравыздан кя-
фер дип бәяли. Ислам дине ин-
ститутларына тискәре мөнәсәбәт-
тә булуына карамастан, «Шиһаб 
хәзрәт» (1913) [т. 2, б. 259–260] 
шигырендә татарлар арасында 
мәгърифәткә беренче адым яса-
учы милләт өчен кадерле дин га-
лиме һәм тарихчы Шиһабетдин 
Мәрҗанигә соклануын һәм ихти-
рамын белдерә. Бу шигырдә Ту-
кайның, «Милләтче» (1909) [т. 4, 
б. 102–103] шигырендәге кебек 
үк, милләтне татар белән берти-
гез күрүен фаразлый алабыз.
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4. Төрки дөньяда Тукай
Тукайның төрки дөнья белән 

мөнәсәбәтләре дә шактый катлау-
лы булган. Аның күп кенә әсәр-
ләрендә Госманлы Төркиясенә 
уңай сылтамалар табарга мөмкин 
(«Мин шушылар илә милләтче» 
(1908) [т. 4, б. 76], һ.б.). Шуңа да 
карамастан, «Хиссияте миллия» 
(1906) [т. 3, б. 185–188] язмасында 
Истанбулдан кайтучы шәкертләр 
шпион дип атала. Тукайны бөек 
мөселман, төрки җәдитче мо-
дернист һәм педагог Исмәгыйль 
Гаспралыга симпатия белдерү-
челәрдән дип санарга ярамый, 
аның әйтүе буенча, Бакчасарайда 
Гаспралы нәшер иткән «Тәрҗе-
ман» газетасының «татарларга 
бернинди дә катнашы юк», ул 
«татарлар уянырга тиеш булган-
да, аларны ныграк йоклаткан». 
«Тәрҗеман»ның татарларга галә-
касы» (1906) [т. 3, б. 235–236] 
шигыре – моңа мисал. Тукайны 
«төрекче» түгел, ә «татарчы» дип 
атарга кирәк булса да, вафатын-
нан соң ул бөтен төр ки дөньяда 
мактауларга лаек булды.

5. Тукай һәм татар теле
Тукайның башлангыч чор 

иҗаты теленә Госманлы төрекчә-
сенең көчле йогынты ясаганлыгы 
билгеле6. Бер үк вакытта «Хис-
сияте миллия»дә (1906) [т. 3, 
б. 185–188] шагыйрьнең без нең 
милләт үз Пушкиннарын, Лев 
Толстойларын һәм Лермонтов-
ларын булдырырга тиеш дигән 
фикере яңгырый. Тукайның та-
тар әдәби теле үсүгә керткән өле-
ше бик зур, һәм бу да аны татар 
халкының йөрәгенә якын булган 
«татар халкының Пушкины» 
дәрәҗәсенә күтәрде. 1860 ел-

лардан башлап Каюм Насыйри 
(1825–1902) тарафыннан әдәби 
чыгтай төркичәсе нигезендә әдә-
би татар телен оештыру өчен бе-
ренче тырышлыклар күрсәтелә. 
Әмма алар эстетик һәм эмоцио-
наль яктан Тукайның хезмәтләре 
белән тиңләшә алмый. 

Тукайның әдәби татар телен 
оештыруга керткән хезмәтен ике 
юнәлештә карарга мөмкин. Берен-
чесе, әлбәттә, аның үз әсәрләре. 
Икенчесе исә татар әдәбиятыннан 
хрестоматия булдыру омтылышы 
(«Мөкаддимә» (1910) [т. 4, б. 139–
144] текстын карагыз7). «Яңа кый-
раәт» исемле, әдәби әсәрләрдән 
тупланган хрестоматия турында 
Тукай түбәндәгеләрне язып кал-
дырган: «Мин һәр никадәр бала-
ларның рухларына азык бирү вә 
аны тәрбия итүне беренче максуд 
итеп тотсам да, икенче тарафтан, 
әдәбиятның мәктәпкә керүе арка-
сында, аңар гомум милләт тара-
фыннан әһәмият бирелмәсме вә 
шул саядә әдәбият Русия мөсел-
маннары арасында тиешле кадәр 
таралып китмәсме дигән өмидем 
дә бар иде».

Соңрак, бөтен татар әдәбия-
тына таянып, шәкертләргә киң-
рәк мәгълүмат бирү максаты бе-
лән «Мәктәптә милли әдәбият 
дә ресләре» китабын тәкъдим итә. 
Аны Рәсәй империясенең башка 
җирләрендәге мөселман автор-
ларның бу чорга караган хезмәт-
ләре белән чагыштырырга мөм-
кин. Алар арасында Мөнәввәр 
Кариның «Әдәбийа әүвәл» (1910) 
һәм Садретдин Айниның «Нә-
мунәиә әдәбияти таҗик» (Мәс-
кәү, 1926) хезмәтләре8 бар.

Тукай «безнең туган теле-
безгә» һәм әдәбиятыбызга [т. 4, 
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б. 143] мәхәббәт уяту өчен «Ту-
ган тел»не (1909) [т. 2, б. 65] 
«Яңа кыйраәт»кә (һәм «Мәк-
тәптә милли әдәбият дәресләре»-
нең баш битенә) урнаштырдык 
дип яза. Татар халкының йөрә-
генә үтеп керерлек итеп татарча 
язу кабилияте Тукайның ин зур 
казанышы булуы ачык. Фреде-
рих әйтүе буенча, Тукай гади та-
тар телендә иҗат иткән беренче 
язу чы түгел, ләкин Җ. Вәлидигә 
сылтама ясап, ул болай ди: «Ту-
кай – татарча иң матур сүзләрне 
сөйләгән кеше»9. Габдулла Ту-
кайның тиз арада татар халкы-
ның яраткан шагыйренә әйләнү 
сере дә шунда ята.

6. Телнең милләтчелектәге 
роле

Татарларда әдәби телне ка-
милләштерү мәсьәләсен эле-
грәк Европада булган вакыйга-
лар фонында карарга кирәк. Бу 
юнәлештәге хезмәтләргә И. Га-
спринскийның төрки халыклар-
ның телләрен үзара якынайту 
тәгълиматы яисә Тукай очрагын-
дагы әдәби татар теленең аерым 
күтәрелүе дә керә. 

Иоганн Готфрид Гердерның 
«Телнең килеп чыгуы турын-
да»гы трактаты нәшер ител-
гәннән соң (1772), алманнар үз 
телләрендә сөйләшүләре белән 
горурлана башлыйлар һәм XIX 
гасыр дәвамында аларда ва-
танпәрвәрлек хисләре арта10. Бу 
күренеш Европаның башка ил-
ләрендә дә күзәтелә, күп кенә 
халыкларның милли идеология-
сенең нигез компонентына әве-
релә. Бу процессларда башлан-
гыч һәм урта белем бирүнең әһә-
миятен, җәдитчеләр мәктәпләре 

очрагындагы кебек, тулысынча 
бәяләргә кирәк. Тукайның тел-
гә һәм әдәбиятка горурлык һәм 
мәхәббәт уяту өчен дәреслекләр 
әзерләве дә бу схемага туры килә. 
XIX гасырда Европада милли 
хисләрнең артуы белән милли 
телне килештерү һәм аңа ярдәм 
итү йөзеннән һәрбер илдә тел 
җәмгыятьләре корылды. Рәсәй-
дә боларга охшаш махсус ин-
ститутлар булдырылмады, Рәсәй 
империясендә яшәүче мөселман 
төркиләрнең дә мондый академи-
яләр төзү кебек мөмкинлекләре 
булмады. Шушы сәбәптән бу 
эш Тукай кебек аерым шәхесләр 
җилкәсенә төште.

* * *
26 апрельдә бөтен дөньяда-

гы татар җәмгыятьләре Габдулла 
Тукайның туган көнен билгеләп 
үтәргә җыена. Ата-аналар бала-
ларына татарларның милли гим-
нына әверелгән Тукайның «Туган 
тел» шигыре сүзләрен өйрәтә. 
Алар бу җырны үзләренең клуб-
ларында җыелганда да, Казанда 
Бөтендөнья татар конгрессын-
да да җырлыйлардыр. Балалар 
Тукай шигырьләрен исләрендә 
тоталар, ә кече яшьтәгеләр исә 
ата-аналары өйрәткән кыска гына 
«Гали белән Кәҗә» шигырен 
(1910) [т. 2, б. 104] укый алалар:
Безнең Гали бигрәк тату Кәҗә белән,
Менә Кәҗә карап тора тәрәзәдән.

Гали аны чирәм белән кунак итә,
Кәҗә рәхмәт укый – сакалын селкетә.

Үзләре ата-ана булгач та, 
алар үз балаларына да шуларны 
өйрәтәчәк. Менә бу – Тукайның 
милли үзаң тәрбияләүгә юнәл-
телгән чын мирасы.
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Искәрмәләр
1 Бу кыска гына мәкаләнең максаты Габдулла Тукай турында язылган әдәби-

ятка күзәтү ясау түгел, Татарстанда язылган хезмәтләрнең күпчелеге белән таны-
шу мөмкинлегем дә юк. Әмма Тукайның һәм аның мирасының дөнья историо-
графиясендә урынын барлаганда, укучыларны Михаэль Фредерихның «Ghabdulla 
Tuqay (1886–1913). Einhochgelobter Poet im Dienst von tatarischer Nation und 
swjetischem Sozialismus, Turcological 36» (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1998) 
исемле хезмәтен укырга чакырам. Минем мәкаләдә күтәрелгән милләт, дин, тел 
һәм башка күп мәсьәләләр турындагы күзәтүләрне төрле яктан шәрехләү өчен дә 
аңа мөрәҗәгать итү кирәк. Тукай әсәрләрен «Габдулла Тукай. Әсәрләр. Биш 
томда» (Казан, 1985–1986) китапларыннан алдым. Оригиналь текстларның кай-
сы томда һәм биттә булуы турындагы сылтамалар мәкаләдә күрсәтелгән.

2 [Мөстәфад әл-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар], 1–2 кис. (Kazan, 1885–
1900). Бу әсәрнең 1897–1900 елларда нәшер ителгән икенче басмасына мөрәҗә-
гать итү мөмкинлегем булды. Минем «The Formation of a Tatar Historical 
Consciousness: Şihabäddin Märcani and the Image of the Golden Horde», Central 
Asian Survey 9:2 (1990, 39–49 б.); һәм «İctihad or Millät? Reflections on Bukhara, 
Kazan, and the Legacy of Russian Orientalism», Reform Movements and Revolutions 
in Turkistan: 1900-1924. Studies in Honour of Osman Khoja / Türkistan’da Yenilik 
Hareketleri ve İhtilaller: 1900–1924. Osman Hoca Anısına İncelemeler, ed. Timur 
Kocaoğlu (Haarlem: SOTA, 2001, 347–368 б.) исемле мәкаләләремне карагыз.

3 Минем «We Are Not Tatars! The Invention of a Bulğar Identity», Néptörténet  – 
Nyelvtörténet. A 70 éves Róna-Tas And rásköszöntése, ed. László Károly and Éva 
Nagy Kincses (Szeged, 2001, 137–153 б.); һәм «Мы не татары! Изобретение бул-
гарского самосознания», Источники и исследования по истории татарского наро-
да: Материалы к учебным курсам в честь юбилея академика АН РТ М.А.  Ус ма нова, 
под ред. Д.М. Усмановой – Д.А. Мустафиной (Казань: Казанский государствен-
ный университет, 2006, 360–379 б.) исемле мәкаләләремне карагыз.

4 Минем «Tatar or a Turk? Competing Identities in the Muslim Turkic World 
during Late 19th and Early 20th Centuries)», The Turkic Speaking World. 2,000 Years 
of Art and Culture from Inner Asia to the Balkans, ed. Ergün Çağatay–Doğan Kuban 
(New York: Prestel, 2006, 232–243 б.) исемле мәкаләмне карагыз.

5 Минем «İctihad or Millät? Reflections on Bukhara, Kazan, and the Legacy of 
Russian Orientalism» (351 б.) исемле хезмәтемнән цитата.

6 Тукай теленең килешүе турында фикер алышу өчен Friederich, Ghabdulla 
Tuqay, 128–136 б. карагыз.

7 Кызганычка каршы, бу әсәрне куллану мөмкинчелегем булмады.
8 Adeeb Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform. Jadidism in Central 

Asia, Comparative Studies on Muslim Societies 27 (Berkeley, 1998, 169 ff.)
9 Friederich, Ghabdulla Tuqay, 133.
10 Johann G. Herder. ed.-trans. Marcia Bunge, Against Pure Reason: Writings 

on Religion, Language, and History(Minneapolis: Augsburg Fortress, 1993); and 
John Myhill, Language, Religion and National Identity in Europe and the Middle 
East: A Historical Study, Discourse Approaches to Politics, Society and Culture 
(Amsterdam: John Benjamins, 2006).

Юлай Шамилоглу,  
 Висконсин-Мэдисон университеты

(Инглизчәдән татарчага Б.Р. Ногманов тәрҗемә итте.)
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ГАЛИМ, ОСТАЗ, ШӘХЕС 
(филология фәннәре докторы, профессор  
Фәһимә Миргали кызы Хисамова портретына штрихлар)

В статье излагается научная и педагогическая деятельность видного 
татарского ученого, методиста Фагимы Миргалиевны Хисамовой, освещаются 
основные направления её научной деятельности.

Ключевые слова: татарское языкознание, тюркология, морфология, 
история языка, историческая грамматика, графика.

Ә. Еники үзенең бер мәка-
ләсендә болай дип яза: «Мин 
борынгы зыялыларны күреп кал-
ган кеше. Аларның бөтен нәр-
сәләрендә – үз-үзләрен тотула-
рында булсын, сөйләшүләрендә 
булсын, ниндидер бер мәдәни-
лек сизелеп тора иде. Бик чиста, 
пөхтә киенәләр. Зыялы кеше-
нең тышкы кыяфәте генә түгел, 
күңеле дә матур булырга тиеш 
бит әле». Зыялылыклары белән 
аерылып торган, үзләренә күп-
ләрне җәлеп иткән шәхесләр, 
килешерсез, бүгенге көндә дә 
юк түгел. Сүзебез бүгенге сирәк 
зыялыларның берсе, исеме җисе-
менә туры килгән Фәһимә Мир-
гали кызы Хисамова хакында.

Фәһимә Миргалиевна – ка-
батланмас, эрудит шәхес. Андый 
шәхес белән таныш булу – үзе 
бер бәхет. Хәтердә Фәһимә апа 
белән беренче очрашуым яңа-
ра. 2000 елның көзе. Җитәкчем 
белән очрашырга дип, Алабуга-
дан Әлмәт муниципаль институ-
тына (ул анда студентларга төр-
ки тел белеменә кереш фәнен 
укытырга килгән иде) юл алдым. 
Беләсезме, очрашу бөтен ләй мин 
уйламаганча килеп чыкты. Сү-

зен кыска тота торган һәм үтә 
дә таләпчән булып күз алдына 
килгән профессор бөтенләй баш-
кача булып чыкты! Ике сәгать-
кә сузылган күрешүдә тема да 
ачыкланды, эшнең төзелеше дә 
билгеләнде, хәтта тормыш неч-
кәлекләре турында да сөйләшергә 
вакыт калган. Ул вакытта Фә һи мә 
апа грамматиканың үзе кебек иф-
рат та төзек җөмләләре, каядыр 
яшерелгән таләпчәнлеге белән дә 
үзенә җәлеп итте. Фәһи мә Мирга-
лиевна безгә – укучыларына төп-
ле киңәш, дөрес юнә леш биреп, 
гыйльми иҗат ирегенә дә урын 
калдыра, ләкин шул ук вакытта 
эшнең нәтиҗәле, системалы бу-
луын да таләп итә белә.

Фәһимә Миргалиевна Хиса-
мова – беренче чиратта, татар тел 
белеме фәнендә үз урынын тап-
кан күренекле галим. 1971 елда 
Д.Г. Тумашева җитәкчелегендә 
«Хәзерге татар әдәби телендә 
сыйфат фигыль» дигән темага 
язылган кандидатлык диссерта-
циясен уңышлы яклый. 1995 елда 
исә «Функционирование и раз-
витие старотатарской деловой 
письменности XVI – I полови-
ны XIX вв.» дип аталган док-

ШӘХЕСЛӘРЕБЕЗ
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торлык диссертациясе дә югары 
бәяләнә, бераздан «Татарский 
язык в восточной дипломатии 
России (XVI – начало XIX вв.) 
(2012) монографиясе дә дөнья 
күрә. Күпсанлы архивларда гарәп 
графикасындагы кулъязмалар-
ны табып, укып, аларның күчер-
мәләрен алып тикшеренүләр үт-
кәрү нәтиҗәсендә Ф. Хисамова 
беренчеләрдән булып татар теле 
рус дәүләтендә дипоматия теле 
буларак 2–3 гасыр куланылышта 
була дигән нәтиҗәгә килә [Хиса-
мова, 2012, 399].

Фәһимә Миргалиевна Хи-
самова – татар филологиясен-
дә беренче фән докторы, Казан 
университетының иң беренче 
хатын-кыз деканы, татар хатын-
кыз ларыннан иң беренче булып 
академик дәрәҗәсенә ирешкән 
күре некле тюрколог Диләрә Га-
риф кызы Тумашеваның шәкер-
те, остазының лаеклы дәвамчы-
сы. Фәһимә Миргалиевна фән-
ни-тикшеренү эшләренә юнә леш 
биргән, морфология фәненә 
 кызыксыну уяткан, грамматик 
категорияләрнең хасиятен тө-
шендергән фәнни җитәкчесен их-
тирам белән искә ала [Хисамова, 
2001, с. 52].

2011 елда журналистларга 
биргән бер интервьюсында Фә-
һимә Хисамова: «Безнең бурыч – 
телебез бик борынгыдан алып 
бүгенге көнгә кадәр нинди үз-
гәрешләр кичергәнлеген барлап, 
тарихи грамматиканы эшләү» – 
дигән иде [Хисамова, 2011]. Әй-
тергә кирәк, галимә бу юнәлештә 
дә үзеннән саллы өлеш кертте. 
Күптән түгел ул, «Татар теленең 
тарихи грамматикасы. Фоне-
тика. Морфология» фундамен-

таль хезмәтен төгәлләп, басмага 
тапшырды. 

Галимәбезнең фәнни тикше-
ренү өлкәләренең, хәтта борчы-
ган өлкәләренең берсе – татар 
теленең графикасы һәм орфогра-
фиясе. Латин язуының зарур-
лыгын фәнни дәлилләп, «Татар 
теле: латин әлифбасына кайту-
ның фәнни нигезләре» (2004) 
хезмәтен татар һәм рус телләрен-
дә бастырып чыгарды.

Фәһимә Миргалиевна татар 
телендә чыга торган газета-жур-
нал битләрендә, радио-телевиде-
ние сөйләмендә, Интернетта тел 
кимчелекләренең, һәртөрле ха-
таларның күп булуына игътибар 
итә. Шул нисбәттән телебезнең 
грамматик төзелеше өлкәсендә-
ге кимчелекләрне, сөйләм нор-
масын бозу очракларын искәр-
теп, редакция хезмәткәрләре, 
язучылар алдында чыгышлар 
ясый, мәкаләләр бастыра: «Те-
лебез төзек һәм матур булсын» 
(1985), «Көндәлек матбугатта 
тел культурасы» (2005), «Вакыт-
лы матбугатта тел культурасы 
мәсьәләләре» (2005), «Ана теле 
һәм милли матбугат» (2014) һ.б.

Фәһимә Миргалиевнаның 
мәктәпкәчә яшьтәге һәм мәктәп 
укучылары, тәрбиячеләре, укы-
тучылары өчен төзелгән методик 
хезмәтләре дә фәнни-педагогик 
җәмәгатьчелек арасында лаеклы 
урынын тапты. «Татар теле өй-
рәнә нәниләр. Балалар бакчалары 
тәрбиячеләренә кулланма»сы (ав-
тордашы Р.А. Борһанова) (2005) 
тәрбиячеләр өчен әле дә өстәл 
китабы ролен үти. 

Фәһимә Миргали кызы төр-
ле тип белем бирү учрежде-
ниеләрендә укучылар өчен  туган 
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тел дәреслекләре төзүдә дә катна-
ша. Моннан тыш «Казан утлары» 
журналында 1989–1990 елларда 
аның «Татар теле дәресләре» ди-
гән мәкаләләр циклы да басыла 
һәм даими укучысын таба.

Фәһимә Миргали кызы Хи-
самованың хезмәт юлы Казан 
дәүләт университеты белән бәй-
ле, күп еллар татар теле кафедра-
сында эшли, аның мөдире булып 
тора. Биредә ул татар теле мор-
фологиясе, тел тарихы, тарихи 
грамматика, фонетика буенча 
лекцияләр укый, иске татар теле, 
язма истәлекләрнең текстология-
се һәм тел үзенчәлекләре фән-
нәре буенча гамәли дәресләр, 
махсус курслар алып бара. Га-
лимәнең бу юнәлештәге эшчән-
леге төрле программалар, вуз 
дәреслекләре, методик куллан-
малары төзү белән үрелеп бара. 
Ф.М. Хисамова – «Татар теле 
морфологиясеннән күнегүләр 
җыен тыгы» (1973), «Хәзерге та-
тар теле. Морфология (студент-
лар өчен методик әсбап) (1981), 
«Хәзерге татар теле фонетикасы. 
Студентлар өчен лекцияләр һәм 
методик күрсәтмәләр» (1981) 
авторы, күп сандагы программа-
ларның редакторы да була. 

2006 елда Фәһимә Мирга-
лиевнаның татар теле морфо-
логиясе өлкәсендәге күп еллык 
эзләнүләренең нәтиҗәсе була-
рак «Татар теле морфологиясе» 
дә рес леге дөнья күрде. Әлеге 
хез мәт турында М.З. Зәкиев бо-
лай дип яза: «Бу татар теленең 
морфологик системасын логик 
эзлеклелектә ачып бирә торган 
беренче дәреслек булачак» [Зә-
киев, б. 6]. Хезмәттә морфология, 
аның өйрәнү объекты, морфеми-

ка, сүз ясалышы, сүз төркемнәре 
һәм аларның грамматик категори-
яләре турында фәнни яктан төгәл 
мәгълүмат бирелә. Дәреслектә 
һәр грамматик күренеш җентекле 
анализлана, теге яки бу төшенчә 
белән бәйле бәхәсле фикерләр, 
карашлар төрлелеге китерелә, 
автор аларга үз мөнәсәбәтен җит-
керә. Хезмәттә белемнәрне тик-
шерү өчен сораулар һәм морфоло-
гик анализ үрнәкләре дә бирелә. 
Шул рә вешле, биредә Фәһимә 
Миргали кызының фәнни һәм 
педагогик тәҗрибәсе кушылып, 
югары дә рәҗәдә эшләнгән хезмәт 
барлыкка килә. 2015 елда дәре-
слек яңадан бастырыла.

Тынгысыз галимә телнең үт-
кәне турында гына түгел, киләчә-
ге турында да уйлана. Халыкара 
тюркологик конференцияләрнең 
берсендә ул: «Билгеле инде, тел-
нең төзелешен, үзенчәлеген өй-
рәнү тукталып тормаячак. Моңа 
кадәр без күбрәк телнең тышкы 
ягын – структур юнәлешен өй-
рәндек. Менә хәзер эчтәлек ягы 
алга чыга: телнең нәкъ үзенең, 
һәр милли телнең хосусиятен 
чагылдыра торган һәр кушымча-
ның, һәр сүз кисәгенең үз мәгъ-
нәсе бар һәм аларның сөйләмдә 
урнашуы тәртибе һәр телдә үзен-
чәлекле. Хәзер телне өйрәнүдә 
менә шушы функциональ-те-
матик юнәлешкә күчү бик әһә-
миятле», – дип, тел белеменең 
киләчәктә үсеш-үзгәреш юлла-
рын, юнәлешләрен дә билгели.

Ф. Хисамованың бөтен хез-
мәт юлы, фәнни эшчәнлеге сту-
дентларга белем бирү белән 
тыгыз бәйләнгән. Аның һәр дә-
ре се – үзе бер ачыш. Лектор, 
сту дентларның игътибарын җә-
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леп итеп, әллә нинди катлаулы 
материалны да кызыклы, үтемле 
итеп җиткерә, конкрет мисаллар 
белән дәлилли. Сөйләгәннәре хә-
тергә уелып кала. Фәһимә Мир-
галиевнаның хезмәттәшләре һәм 
шәкертләре килешер, ул үзенең 
лекцияләрендә дә логик эзлекле-
леккә зур игътибар бирә, укучы-
ларын да шуңа өйрәтә иде. Бу 
сыйфаты аның югарыда аталган 
хезмәтләрендә дә чагылыш таба.

Фәһимә апа – татар халкы, та-
тар милләте, татар теле өчен җан 
атып йөргән милләтпәрвәр зат-
ларның берсе. «Азатлык» радио-
сына биргән бер әңгәмәсендә ул: 
«Татар теле беренче чиратта ул 
шәхеснең үзенә кирәк. Шул тел 
аша балаларыбыз рухи һәм җан 
байлыгы ала, ул шуның аша күңе-
лен баета, туган теле аша уйлый. 
Татарча белеп үскән бала рухы 
бай була», – ди. Фәһимә апа белән 
Нурмөхәммәт абыйның өч баласы 
да, Дәрвишләр бистәсенә йөреп, 
татар мәктәбендә белем ала. 

Фәһимә Миргали кызы Хи-
самова җитәкчелегендә күпсан-
лы кандидатлык диссертацияләре 
якланды. Хәзерге вакытта төрле 
уку йортларында, фәнни-тикше-
ренү учреждениеләрендә хезмәт 
куючы шәкертләре Р.Т. Йөз мө-
хәм мәтов (2002), Г.Ф. Гари по-
ва (2003), Р.Ш. Хөрмәтулли-
на (2004), Ф.М. Мөхәммәтшин 
(2007), В.Р. Фәхретдинова (2007), 
Л.Р. Садыйкова (2010), М.Р. Сәй-
хунов (2010), Л.А. Хисамовалар-
ның (2010) эзләнүләре татар теле 
һәм гомумән төрки тел белеме-
нең төрле мәсьәләләрен өйрәнүгә 
лаеклы өлеш керттеләр.

Фәһимә Миргалиевна – тор-
мышта да олы җанлы, киң күңел-

ле, шәфкатьле, башкаларның 
эчке халәтен бик тә нечкә тоем-
лый торган сизгер җанлы, шул 
ук вакытта гаҗәеп гади кеше. 
Укучыларына ул һәрвакыт хөр-
мәт белән карый, хәлләрен сора-
ша, тормышлары, укулары һәм 
эшләре белән кызыксына. Урын-
лы киңәшләрен биреп, шәкерт лә-
рен тирән фикер йөртергә өйрәтә. 

Безгә – Фәһимә апаның шә-
кертләренә – тыйнак фатирла-
рында булырга туры килгәне бар. 
Аларның өенә килеп керүгә, нин-
дидер яктылык бөркелә. Фәһимә 
апа белән Нурмөхәммәт абый 
җылы һәм ягымлы каршы ала-
лар. Стена тулы картиналар, шә-
маилләр, китап киштәләре күзгә 
ташлана. Мәһабәт гәүдәле Нур-
мөхәммәт абый үзенең баритон 
тавышы белән сихри бер дөньяга 
алып кереп китә: туган ягы, туган 
туфрагы, әти-әниләре турында 
сөйли. Сизмәстән генә әдәбият 
дөньясына, аннары төрле тарихи, 
фәлсәфи, дөньяви мәсьәләләргә 
«чумганыңны» сизми дә кала-
сың. Җор телле Нурмөхәммәт 
абый шул арада комплиментлар 
да әйтеп куярга өлгерә: «Кызлар, 
сезгә бәхет килешә-ә-ә», – ди. Бу 
вакытта татар хатын-кызларына 
хас булган тыйнаклык белән Фә-
һимә апа, тормыш иптәшенең сү-
зен бүлдермичә, ахыргача тыңлап 
тора, аннары, безнең соравы-
быз буенча, уллары ясаган рә-
семнәрне күрсәтеп, аларны ясау 
тарихын сөйли башлый. Аның 
һәр сүзендә улларына карата мә-
хәб бәт, алар белән горурлану 
 сизелә. 

Фәһимә Миргалиевна әле дә 
эзләнүдә. Ул әле дә телнең үткә-
не, хәзергесе, киләчәге өчен җан 
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атып яши. Аның һәр сүзендә, 
һәр хәрәкәтендә үз эшенә чын 
күңелдән бирелгәнлек, яңалыкка 
омтылыш сизелә. 

Хөрмәтле остазыбыз Фәһимә 
Миргалиевна! Сезне гомер бәй-

рәмегез – юбилеегыз белән кот-
лыйбыз. Без, укучыларыгыз, Сез-
гә биргән белемнәрегез, киңәш-
ләрегез өчен рәхмәтле. Тормыш 
юлыгыз үзегез теләгәнчә матур 
һәм көйле барсын! 
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Татарстанның театр җәмәгать-
челеге Казанда татар телендә 

рәсми рәвештә беренче театр күр-
сәтелүнең 110 еллыгын билгеләп 
үтә. 1906 елның 22 декабре татар 
театрының туган көне булып са-
нала, аның барлыкка килүе та-
рихи милли үсеш барышы белән 
бәйле.

Капиталистик мөнәсәбәт-
ләрнең үсеше Россия дәүләтенең 
сәяси, икътисади, рухи сфера-
ларында сизелерлек үзгәрешләр 
китереп чыгара. XIX гасыр ахы-
ры – ХХ гасыр башында илнең 
иҗтимагый тормышы үзенчәлек-
ле динамик үсеш ала һәм ул им-
периядәге төрки халыкларның 
гадәти көнкүрешенә дә тәэсир 
итми калмый. Милли капитал 
арта һәм ныгый, икътисади һәм 
мәдәни өлкәләрдә татарларның 
башка халыклар белән элемтәсе 
көчәя. Яңа, алдынгы фикерле 
идеология формалаша, милли 
җә мәгатьчелек институтлары 
бар лыкка килә: сәяси партияләр 
оеша, матбугат эшчәнлеге киңәя; 
әдәбият, мәдәният һәм сәнгатьнең 
дөньяви формалары үсеш ала.

Милли сәхнә иҗатының 
тууы татар драматугиясе барлык-
ка килү белән дә бәйле. Беренче 
татар пьесалары XIX гасырның 

соңгы чирегендә иҗат ителә. 
Мәсәлән, 1887 елда Г. Ильясиның 
«Бәхетсез кыз», 1888 елда Ф. Ха-
лидинең «Рәдде бичара кыз» пье-
салары дөнья күрә. «Чистай ко-
медиясе» (1895) һәм Г. Камалның 
беренче редакциядәге «Бәхетсез 
егет» (1898) әсәрләре дә драма-
тургия үсешенең башлангыч чо-
рына карый. Шул ук вакытларда 
тәрҗемә ителгән (ни гездә рус 
һәм төрек телләреннән) пьесалар 
да күренә башлый.

Беренче татар спектакльләре 
байларның шәхси йортларында 
һәвәскәр түгәрәкләргә йөрүчеләр, 
шулай ук заманының «Мөхәммә-
дия» (Казан), «Госмания» һәм 
«Галия» (Уфа) кебек алдынгы 
мәд рәсәләрендә укучылар тара-
фыннан куела. Ә инде 1907 ел 
башында Оренбургта Россиядә 
беренче булып мөселман драма 
актерлары труппасы оеша, аны 
Ильяс Кудашев-Ашказарский 
җитәкли. Соңыннан зур танылу 
яулаган артистлардан Вәли Мор-
тазин-Иманский, Әхмәт Кулала-
ев, Бари Болгарский һ.б. да иҗади 
эшчәнлекләрен шушы труппада 
башлап җибәрәләр. 1907 ел ның 
җәендә труппа Идел буе шәһәр-
ләренә беренче гастролен оеш-
тыра, анда аларга беренче ха-
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тын-кыз актриса Сәхибҗамал 
Гыйззәтуллина-Волжская, аннан 
Габдулла Кариев кушыла. Ре-
пертуарда Ф. Халидинең «Морат 
 Сәлимов», А. Чеховның «Пред-
ложение», А. Островскийның 
«В чу жом пиру похмелье» һ.б. 
әсәр ләр була.

Труппа җитәкчесе И. Куда-
шев-Ашказарский үзе энергияле 
һәм югары актерлык сәләтенә ия 
булуына карамастан, аның оеш-
тыру һәм киң фикерләү мөмкин-
лекләре чикле була. Тиздән ул 
труппаны калдырып, мөстәкыйль 
иҗат эшчәнлеге башлап җибәрә. 
Коллектив белән җитәкчелек итү-
гә яшь, талантлы һәм җаны-тәне 
белән сәнгатькә бирелгән Габ-
дулла Кариев алына. Г. Кариев 
киңкырлы шәхес буларак татар 
сәхнә сәнгатенә шулхәтле көчле 
йогынты ясый ки, татар милли 
актерлык мәктәбен әле хәзер дә 
«Кариевныкы» дип атыйлар. Ул 
эшен художество җитәкчесе бу-
ларак та, режиссер, театр педа-
гогы сыйфатында да алып бара. 
Шуның белән бергә, труппа 
эшчәнлеге коллегиаль характерда 
оештырыла. Коллективның һәр 
әгъзасы билгеле бер мәсьәләләр 
өлкәсе өчен җавап бирергә тиеш 
була: Кариев үзе, мәсәлән, гому-
ми җитәкчелек, Мортазин белән 
Гыйззәтуллина – режиссура, Ку-
лалаев – афишаларны язу һәм 
элү, Хәйретдинов рольләрнең 
сүзләрен күчереп алу һәм суф-
лерлык эшен алып баралар. Эш-
нең мондый бүленеше коллек-
тивта дуслык хөкем сөрүе, үзара 
ярдәмләшү һәм тигез хокуклы 
партнерлык турында сөйли.

1908 елның язында татар ак-
терлары Тифлистә гастрольдә бу-

лалар һәм алар анда Азәрбайҗан 
актерлары белән берләшәләр. 
Бергәләп эшләү өчен реперту-
арга азәрбайҗан һәм татар дра-
матургларының әсәрләре алына 
(Н. Наримановның «Надир шаһ», 
Н. Вәзир-задәнең «Фәхретдин 
кайгысы» трагедияләре, Г. Ка-
малның «Бәхетсез егет» драмасы 
һ.б.) Ике милләт вәкилләреннән 
оешкан труппаның эшчәнлеге, 
аларның һәркайсының иҗади 
диапазонын да киңәйтә. Татар 
артистлары, үзләренең азәрбай-
җанлы дуслары өчен бик үк та-
ныш булмаган, көнкүрешне як-
тырткан, психологик реализм 
белән сугарылган әсәрләр сәх-
нәләштерәләр, ә үзләре көчле 
дәртлелек, югары хисләр һәм 
батырлык пафосы белән суга-
рылган сәнгать белән якыннан 
танышалар, күтәренке рухлы ро-
мантик манерада уйнау алымна-
рын үзләштерәләр. Моннан тыш, 
бергәләп эшләү ике милли труп-
паның да репертуарларын баета. 
Шул чордан башлап, Н. Нарима-
нов, М. Ахунов һәм башка азәр-
байҗан драматургларының әсәр-
ләре татар театры сәхнәсендә 
ныклы урын ала.

1908 елгы гастрольләрдән 
соң бу ике труппа аерылалар. 
Шуннан башлап, татар труппа-
сы «Сәйяр» («Сәяхәтче») исемен 
ала. Чыннан да, үз бинасы бул-
маган коллективка гострольләр 
белән күп йөрергә туры килә. 
Идел буе, Кырым, Кавказ, Урта 
Азия, Казакстан, Себер – бу тө-
бәкләрнең кайсына гына барып 
чыксалар да, актерлар үзләренең 
рәхмәтле тамашачылары белән 
очрашалар. Ә бит сукбай хәлен-
дәге труппа өчен яшәү шартлары  
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җиңел булмый, һәм ул аларның 
иҗади омтылышларын да чик-
ли. Үз биналары булмау, атна 
саен сәхнәгә яңа пьеса чыгару, 
бина арендалау, газетада бел де-
рүләр бастыру, афишалар эш ләтү 
зур чыгымнар таләп итә. Матди 
хәлнең тотрыксызлыгы, әлбәт-
тә инде, беренче татар артист-
ларының эшен катлауландыра. 
Ин кыйлабка кадәрге театр тор-
мышын өйрәнеп тикшеренүчеләр 
ул чорны милли театр сәнгате 
үсешенең иң катлаулы этабы дип 
бәялиләр [Мәхмүтов, Илялова, 
Гыйз зәт]. Шуңа да карамастан, те-
атр заманына күрә бик нәтиҗәле 
эшли. Репертуары жанры һәм 
стиле буенча төрледән-төрле 
әсәрләр белән баетыла. Мәсәлән: 
көнкүреш комедиясе һәм воде-
вильләр; драма һәм көчле траге-
дияләр; рус, азәрбайҗан, төрек 
авторларының пьесалары; татар 
язучылары И. Богданов, Г. Камал, 
Г. Исхакыйның яңа, көн кадагын-
дагы әсәрләре сәхнәләштерелә. 
Татар актерларының тормышчан 
һәм иҗади тәҗрибәләре әнә шу-
лай туплана осталыклары камил-
ләшә, белем дәрәҗәләре киңәя.

1911 елның декабереннән 
башлап, «Сәйяр» труппасы Көн-
чыгыш клубның штат расписа-
ниесенә кертелә [Татарча театр]. 
Ягъни бу – кышкы сезонда иҗа-
ди коллективтагы һәркемгә даи-
ми рәвештә хезмәт хакы түләнә 
башлауны, труппа өчен аерым 
бина бирелүне аңлата.

Шушы вакытта труппага рәс-
сам итеп С. Яхшыбаев алына, ул 
декорацияләр өчен җавап бирергә 
тиеш була. Болар барысы да мил-
ли театр сәнгате үсешенең икен-
че этабы башлануны белдерә, ул 

1917 елга – иҗади үсеш активлы-
гы этабына хәтле дәвам итә.

1912 елда Уфада С. Гыйз-
зәтуллина-Волжская җитәкче-
легендә икенче профессианаль 
труппа –  «Нур» эшли башлый. 
Ә 1915 елда Оренбургта В. Мор-
тазин-Иманский тарафыннан 
«Ширкәт» труппасы оештырыла.

Милли башкарма мәктәп 
үзенчәлекләре турында әйткән-
дә, шуны искәртеп үтәргә кирәк: 
татар актерлары махсус белем 
алмаган хәлдә дә үз эшләренең 
пионерлары булдылар һәм про-
фессияләренең нигезен практи-
када, көндәлек эш процессында 
үзләштерделәр. Башка труппа-
лар, аерым алганда Казандагы 
һәм башка шәһәрләрдәге рус теа-
трлары спектакльләреннән үрнәк 
алдылар, аларның ярдәменә таян-
дылар. Охшарга тырышу, күчерү 
алымыннан еш файдаландылар, 
тормышта сәхнә персонажы-
ның реаль прототибын тапсалар, 
аның һәр кыланышын тулысы 
белән сәх нәгә күчерделәр. Бу 
хакта З. Солтанов, Г. Болгарская 
һәм башка артистларыбызның 
истәлек ләреннән укый алабыз. 
Иҗади процесска болай якын 
килү беркатлылык һәм прими-
тив кебек тоелса да, ул сәхнә 
тормышын башлап җибәрүчеләр 
өчен зур табыш була, һәм сәхнә 
реализмы үсеше нең билгеле бер 
баскычын били.

Инкыйлабка кадәрге татар 
театры төрле кешеләрдән туп-
ланса да, аларның һәркайсы 
көч ле, индивидуаль шәхес була, 
һәм бу сыйфатлары, берсүзсез, 
иҗат ларында да чагылыш таба. 
Гомумән алганда, 1917 елгы ин-
кыйлабка кадәр үк татар теат ры 
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көчле, талантлы, үзешчән актер-
лар плеядасын хасил итә, алар 
өйрәнчекләрчә охшарга тыры-
шудан – мөстәкыйльлеккә һәм 
тулы канлы иҗатка, образларны 
бик сай гәүдәләндерүдән – пси-
хологик тирәнлеккә, дөреслек-
не детальләп конкретлаштыру-
дан шигъри һәм социаль гому-
миләштерүгә юл салучылар.

Бу юлда стиле, жанры һәм 
юнәлешләре буенча бай, күп төр-
ле репертуарның да өлеше аз бул-
мый. Бик күп санда рус, төрек, 
Көнбатыш Европа драмалары 
татарчага тәрҗемә ителеп сәх-
нәләштерелә. Милли драматург-
лар пьесалары нигезендә куелган 
һәр постановка шатлык белән 
көтеп алынган вакыйга була. 
Г. Исхакый, Г. Камал, Ф. Әмир-
хан, С. Рәмиев, И. Богданов, Ф. 
Сәйфи-Казанлы кебек татар дра-
матургларының әсәрләре аеруча 
зур популярлык казана.

Февраль инкыйлабыннан 
алып 20 нче еллар башына кадәр-
ге вакыт аралыгында татар те-
атры аеруча нәтиҗәле эшли. 
Цензура бетерелүдән файдала-
нып, күптән көтелгән ирек белән 
канатланган театр элек рөхсәт 
ител мәгән, кискен темаларны 
кү тәргән әсәрләрне сәхнәгә чы-
гара башлый. Милли драматур-
гиянең «пролетариат драмасы» 
дигән яңа жанры үсеш ала. Бер 
үк сәхнәдә Г. Исхакый, Г. Ка-
мал, Ф. Борнаш, К. Тинчурин, 
Г. Коләхмәтов, Ш. Усманов, 
М. Фәйзи, Һ. Такташ, Г. Рәхим 
кебек үзләренең сәяси карашла-
ры һәм иҗади ориентацияләре 
бе лән бер-берсеннән бөтенләй 
аерылып торган язучыларның 
хез мәтләре сәхнәләштерелә. Бу 

озын булмаган вакыт эчендә 
(1917–1923 еллар) татар сәхнә-
сендә плюрализм хөкем сөрә, 
дип авыз тутырып әйтә алабыз.

Сәхнә сәнгатенең тасвири 
чаралары да сизелерлек байый. 
Бу чорда милли эчтәлекле, ро-
мантик рухтагы музыкаль дра-
маларның сәхнәгә күтәрелүе ае-
рым игътибарга лаек. Мәсәлән: 
Ф. Бор нашның «Таһир – Зөһрә»-
се (1918), Г. Рәхимнең «Бүз 
егет»е (1921), К. Әмиринең 
«Йосыф – Зө ләйха» һәм «Ләйлә 
белән Мәҗ нүн» әсәрләре (1922, 
1923), Ә. Сәгыйдинең «Сак-Со-
г»ы (1923) һ.б. Бу постановка-
ларның кыйммәте шунда, алар-
ның нигезенә чын мәгънәсендә 
милли халык иҗаты үрнәкләре 
салынган. Аларны гасырлар 
тирәнлегеннән килгән Көнчы-
гыш лирик һәм эпик поэзиясенең 
традицияләре белән кушып, та-
тарлар өчен әле яңа булган театр 
формалары тудыру омтылышы 
да көчәя.

Бер үк вакытта дөнья һәм рус 
классикасы, аерым алганда тра-
гедия һәм батырлык драмалары 
кебек, инкыйлаб заманына аваз-
даш жанрлар белән кызыксыну 
арта. 1920–1922 елларда Беренче 
татар дәүләт күрсәтмә труппа-
сы тарафыннан Ф. Шиллерның 
«Разбойники», В. Шекспирның 
«Гамлет» һәм «Отелло», Г. Гей-
неның «Альмансур», Н. Гоголь-
нең «Ревизор», М. Горькийның 
«На дне» һәм «Мещане» әсәр-
ләре кебек киң танылган пье-
салар сәхнәләштерелә. Коллек-
тивның җитәкчесе һәм әйдәүче 
артист Мөхтәр Мутинның иҗа-
ды үзенчәлеге бу спектакльләр-
гә бунтарьлык рухы,  романтик  
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күтәренкелек һәм азатлык па-
фосы өсти.

Октябрьдән соңгы беренче 
елларда халык массасының һәр-
кайда театр сәнгате белән кызык-
сынуы көчәя. Бу хакта Б. Гыйззәт 
болай яза: «Победному шествию 
Октября сопутствовало созда-
ние новых татарских театров 
в Казани, Самаре, Челябинске, 
Ташкенте, Бухаре, Хиве, Перми, 
Семипалатинске, а также кресть-
ян ских театров, таких, напри-
мер, как “Сабанче” в Мамады-
ше» [Гиззат, с. 338]. Бу елларда 
үзеш чәннәр театрлары киң үсеш 
ала. Казанда гына да кырыклап 
профессио наль, ярымпрофесси-
ональ һәм үзешчән коллективлар 
эшли [Арс ланов, с. 97].

Яңа социалистик татар теат-
ры идеологиясен иң яхшы ча-
гылдыручы актер, режиссер, 
драматург Кәрим Тинчурин була. 
Аның композитор Салих Сәйдә-
шев белән бергәләп сәхнәгә чы-
гарган «Зәңгәр шәл», «Сүнгән 
йолдызлар», «Казан сөлгесе» 
му зыкаль драмалары тамашачы-
лар тарафыннан алкышлап ка-
бул ителә. Монда режиссерның 
сәхнә формалары өлкәсендәге 
эзләнүләре дә зур роль уйный. 
К. Тинчурин спектакльләренә 
ком позицияне тыйнакландыру, 
хә рә кәтләргә бай дәртле ритм, 
ак тер ларның хискә бирелеп уй-
навы, музыкаль бизәлеш, шигъри 
яңгы раш, биюләр, төрле трюклар 
хас. Шул ук вакытта ул көнкүреш 
чынбарлыгындагыча традицион 
«реализм» формаларын да сак-
лый, режиссер фәкать шул юл  
белән генә тамашачы күңеленә 
үтеп керергә мөмкин икәнен аң-
лап эш итә.

Башка фикерләр дә була. 
«Суллар сәнгате» тарафдарлары 
Ә. Мәҗитов, Ф. Саллави, Ф. Ба-
кир һ.б. «искергән» театр алым-
нарының әһәмиятен тулысынча 
кире кагалар, алар аны, яңа рево-
люцион чынбарлыкны яктыртыр-
га, пролетариат мәнфәгатләренә 
хезмәт итәргә сәләтле түгел, дип 
бәялиләр. 1924 елның 24 февра-
лендә «Сулф» иҗади берләш-
мәсе һәм Ә. Мәҗит җитәкчеле-
гендә «Сулф» драма мастерское 
оеша. Сул театр эшлеклеләре 
яңа, тәэсирлерәк театр форма-
лар эзләүне максат итеп куялар, 
көчле метафорик шартлылыкны, 
конструктивизмны, иҗатта кыю 
экспериментларны пропаганда-
лыйлар. Аларның энтузиазмы 
озакка җитмәсә дә, гадәти бул-
маган тәҗрибәләре, һичсүзсез, 
татар театрының сәнгати чара-
лары палитрасын баета, аның 
алга таба үсешенә билгеле бер 
дәрәҗәдә эстетик йогынты ясый.

20 нче елларның икенче яр-
тысында татар театрына махсус 
театр белеменә ия режисерлар-
ның беренче буыны килә. Г. Де-
вишев, Р. Ишморатов, С. Суль-
ва-Вәлиев үз иҗатларында реали-
стик театрның заман тарафыннан 
сыналган традицияләрен һәм сәх-
нә формасы өлкәсендәге табыш-
ларны уңышлы кулланалар, сәх-
нәне техник яктан җиһазландыру 
чаралары арта (аерым алганда, 
әйләнә торган сәхнә түгәрәге ку-
елып, актив кулланыла башлый). 
Спекатакльнең сәх нә бизәле-
шендә дә сизелерлек үзгәрешләр 
була: озак еллар рәссам булып 
эшләгән П. Беньков урынына бе-
леме буенча архитектор булган 
П. Спе ранский билгеләнә. Шун-
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нан соң яссылык ка нигезләнгән 
декорацияләрне сәхнә киңлеген-
дәге архитектур яктан күләмле 
күренешләр алыштыра. Труппа 
да яңара: М. Мутин, З. Солта-
нов, Б. Тарханов, Г. Бол гарская, 
Н. Арапова кебек инкыйлабка 
кадәрге театр мәктәбе узган, та-
нылган, тәҗрибәле осталар янә-
шәсендә сәхнәдә яшь, һәрьяктан 
талантлы артистлардан С. Була-
тов, М. Вәлишин, С. Айдаров, 
Г. Кайбицкая, Р. Кушловская, 
Г. Камскаялар уйный башлый. 
Репертуар да яңа заман рухын-
дагы әсәрләргә байый. Татар 
драматурглары революцион иде-
ологияне мавыктыргыч лирик, 
психологик яктан отылышлы 
формаларга төреп бирергә өйрә-
нә ләр. Моны сәхнәдә куелган 
түбән дәге спектакльләрдән кү-
рер гә була: А. Таҗетдинов-Рах-
манкуловның «Килмешәк» һәм 
«Сафура», Г. Ку туйның «Бал-
дыз», Р. Яхинның «Урман кызы», 
Г. Минскийның «Мансуровлар 
гаи ләсе», М. Зәетовның «Ханби-
кә», Ш. Ганиевның «Сүнмәс йол-
дызлар», Һ. Такташның «Иртәнге 
матурлык», А. Хәмиднең «Һинд 
кызы», Ф. Борнашның «Хөсәен 
мирза» һәм «Адашкан кыз». Сәх-
нәдә куелган тәрҗемә әсәрләр дә 
(Р. Лотарның «Шут на троне», 
Әбү Сәгыйтьнең «Дала кызы», 
А. Деннери һәм Кермонның «Две 
сиротки», Б. Лавреневның «Раз-
лом», Д. Фурмановның «Мятеж» 
һ.б.) зур уңыш белән бара.

30 нчы елларда театр эшчән-
леге өстеннән партия һәм хө-
кү мәт органнарының контроле 
кө чәя. 1932 елның апрелендә 
әдә биятта пролетар төркемнәр-
не бетерү турында указ чыга. 

1934 елда Совет язучыларының 
беренче съездында әдәбиятта 
һәм сәнгатьтә социалистик реа-
лизм методы бердәнбер дөрес 
ысул буларак кабул ителә, әмма 
тора-бара ул башкача фикер 
йөртүчеләргә каршы көрәштә иң 
аяусыз коралга әверелә. 1936 ел-
ның гыйнварыннан форма һәм 
стильгә киң масштаблы һөҗүм 
башлана, нормативлыкка кат-
гый чикләүләр кертелә. Шулай 
итеп, театр сәнгатенең алгарыш-
ка омтылышына киртә куела, яңа 
формалар эзләү һәм экспери-
ментлар чикләнә.

Мондый сәясәт татар теа-
тры өчен зур югалтуларга ки-
терә. Режиссер-новатор Г. Деви-
шев Казаннан китәргә мәҗбүр 
була, шартлы театр һәм иҗа-
ди экспериментлар тарафдары 
С. Сульва-Вәлиев сәхнә эшчән-
легеннән читләштерелә. «Кыс-
карту» сәбәбе белән К. Тинчу-
рин, Ш. Шамильский, С. Була-
тов, Х. Колмәмәт, Г. Уральский 
һ.б. театрда эшләүдән азат ителә. 
1937 елда башланган репресси-
яләр милли сәнгатьне бөтенләй 
көчсезләндерә. Яшь театр эш-
лек леләре С. Булатов, Г. Исмә-
гыйльев, Х. Уразиков, Ш. Са-
рымсаков, К. Тумашева һ.б.лар-
га сәхнә эшен әнә шундый авыр 
һәм кысынкылык шартларында 
башлап җибәрергә туры килә.

Бөек Ватан сугышы театр 
тормышына тагын бер авыр сы-
нау өсти. Матди чикләнү, кадр-
ларны кыскарту, бинасыз калу 
(театр бинасы завод карамагына 
бирелә) – болар театрга килгән 
кыенлыкларның бер өлеше генә. 
Театрның репертуар мәсьәләсе 
кискенләшә, чөнки аның тама-
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шачыны җәлеп итәрлек булуы 
белән бергә заман рухына җавап 
бирә алу зарурлыгы да калкып 
чыга. Сәхнәгә дошманның чын 
йөзен ача торган, совет солдат-
ларының кыюлыгын һәм батыр-
лыгын, тыл хезмәтчәннәренең 
сабырлыгын һәм фидакярлыгын 
гәүдәләндергән патриотик рух-
тагы әсәрләр күтәрелә. Мәсәлән: 
Ф. Вольфның «Профессор Мам-
лок», К. Симоновның «Парень 
нашего города», «Русские люди», 
Т. Гыйззәтнең «Таймасовлар», 
Н. Исәнбәтнең «Мәрьям», Р. Иш-
моратның «Кайту», Ә. Камалның 
«Буран», М. Әмирнең «Миңлека-
мал» әсәрләре. Театрның тарихи 
үткәннәр белән дә кызыксынуы 
арта. Н. Исәнбәтнең «Идегәй», 
Ә. Фәйзинең «Тукай», Б. Горба-
товның «Юность отцов» спек-
такльләре агитацион миссия 
үтиләр: үз көчеңә ышанычны, 
социаль һәм идея ягыннан дош-
маннан өстен булуны, алда җиңү 
яуланачагына өметне ныгыталар. 
Милли классик комедияләрне 
тамашачылар аеруча яратып ка-
бул итәләр. Ш. Камалның «Хаҗи 
әфәнде өйләнә», Г. Камалның 
«Банкрот», Х. Хакимзадә Ния-
зиның «Мәйсәрәнең шуклыгы», 
Лопе де Веганың «Собака на 
сене» кебек көлкеле постановка-
лары публиканы оптимизм белән 
сугаралар, сугыш чоры көнкүре-
шендәге авырлыкларны онытып 
торырга ярдәм итәләр. В. Бебу-
тов белән К. Тумашева бергәләп 
сәхнәгә куйган «Король Лир» 
(В. Шекспир) трагедиясе театр 
тормышында зур мәдәни вакыйга 
буларак кабул ителә.

Сугыштан соңгы еллар да та-
тар театры өчен җиңел булмый. 

Илдә театр белән кызыксыну го-
мумән бик нык кими. Социаль 
һәм икътисади сәбәпләрдән (ач-
лык, җимереклек, халык хуҗа-
лыгын торгызу процессындагы 
авыр хезмәт) тыш, сәнгать белән 
коры администрацион ысуллар 
ярдәмендә идарә итәргә омтыл-
ган партия җитәкчелегенең кы-
рыслыгы һәм урынсыз таләпләре 
дә театр тормышына үз эзен сала. 
ВКП(б) Үзәк Комитетының «Дра-
ма театрлары репертуары турын-
да», «“Звезда” һәм “Ленинград” 
журналары турында», «В. Мура-
делиның “Великая дружба” опе-
расы турында» дигән карарлары 
гаять тискәре нәтиҗәләргә ки-
терә. Әдәбиятта һәм театр сәнга-
тендә урнашкан «конфликтсыз-
лык теориясе, чынбарлыкны ар-
тык матурлап күрсәтергә омтылу 
әсәрләрдән тормыш хакыйка-
тен, кешеләрне борчый торган 
көнүзәк проблемаларны куып 
чыгара. Иҗат иреге дә кискен 
тыюга дучар ителә. Н. Хрущев 
җепшеклеге беркадәр иркенлек, 
саф һава дулкыны алып килә. Та-
тар театрында да җиңелчә лирик 
комедияләр һәм драмалар куела 
башлый. Хәй Вахитның сенти-
менталь характердагы әсәрләре 
буенча Рифкать Бикчәнтәев сәх-
нәләштергән постановкалар аңа 
хәтле куелып килгән «идеологик 
тикшерү узган», «хак», «җитди» 
спектакльләрдән бик нык ае-
ры лып торалар. Аларга да тән-
кыйть көчле була, шулай да алар 
зур уңыш яулый. Тоталитар ре-
жим таләпләреннән бераз арына 
төшкәч, театр, революцион каза-
нышлар белән түгел, ә кешеләр 
арасындагы үзара мөнәсәбәтләр-
не, мәхәббәт газаплары, әхлакый 
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проблемаларны якын иткән тама-
шачыга йөз белән борыла.

Тамашачы мәхәббәтен яулау 
юнәлешен Марсель Сәлимҗанов 
та тотып ала. Гомумән, 60 нчы 
еллар буыны театрның яңа эта-
бын башлап җибәрә. Аренага 
яшь, иҗади интеллигенциянең 
актерлар, режиссерлар, компози-
торлар, язучыларны берләштер-
гән тулы бер плеядасы күтәрелә. 
Т. Миңнуллин, Ш. Хөсәенев, 
Р. Ба тулла кебек драматурглар, 
җи теш терүне һәм патриотик 
хисләрне яктыртуда төп игъти-
барны психологизмга һәм әхлак 
мәсьәләләренә юнәлтеп, әсәр-
ләрен җанландырып җибәрләр. 
Әлбәттә, аларның һәркайсының 
үзәген коммунистик идеология 
тәшкил итәргә тиеш була, әмма 
авторларның һәркайсы үз әсәрен 
я фәлсәфи, я юмор яки мело дра-
матик күренешләр ярдәмендә ба-
етып, иҗади индивидуальлеген 
раслый. Театр яңадан популяр-
лык казана, спектакльләр җәм ә-
гатьчелектә зур кызыксыну уята, 
бәхәсләр темасына әйләнә.

М. Горбачев башлап җибәр-
гән үзгәртеп кору процессы җәм-
гыятьнең рухи яңарышына этәр-
геч була. Демократик үзгәрешләр 
татарларда да үз чагылышын 
таба. 90 нчы еллар башындагы 
иҗтимагый борылышлар респу-
бликабыз театр тормышында да 
эзсез калмый: коллективка яңа 
буын яшь режиссерлар, драма-
турглар, актерлар, музыкантлар, 
рәссамнар килә. Театр афиша-
ларында Ф. Бикчәнтәев, Р. Заһи-
дуллин, Р. Әюпов, И. Гыйләҗев, 
З. Хәким, Г. Каюмов һ.б. исемнәр 
пәйда була. М. Щепкин исемен-
дәге театр студиясен тәмамла-

ган бер төркем яшьләр, 60 нчы 
елардагы щепкинчы элгәрләре 
кебек, Г. Камал театрына килеп 
кушылалар. Шул ук вакытта та-
тар сәхнәсенең танылган оста-
лары яңа шартларда «икенче су-
лыш» алдылар. Т. Миңнуллин, 
Ф. Бүләков, И. Юзиев, М. Сә-
лимҗанов, Н. Исәнбәт иҗат-
ларында яңа темалар күтәрелә 
башлады.

Борынгы чыганаклар белән 
кызыксыну омтылышы репрес-
сияләнгән язучылар (Ә. Рахман-
кулов, Г. Исхакый) әсәрләренә 
әйләнеп кайту белән генә тәмам-
ланмый, ә яңа пьесалар пробле-
матикасында да чагылыш таба. 
Әйтик, М. Гыйләҗевнең «Би-
чура», Т. Миңнуллинның «Шә-
җәрә», «Илгизәр+Вера», Ю. Са-
фиуллинның «Идегәй», З. Хә-
ким нең «Күрәзәче» пьесалары. 
Иҗади һәм милли күтәрелеш 
Г. Камал театры өчен генә хас 
күренеш түгел. К. Тинчурин исе-
мендәге драма һәм комедия теа-
трында да җанлы, үзенчәлекле, 
оригиналь әсәрләр сәхнәләште-
релде. Мәсәлән: Н. Гыйматдино-
ваның «Сихерче», Н. Фәттахның 
«Идел суы ага торыр...» һ.б.

Болардан тыш, дөнья һәм рус 
классик әсәрләре буенча да та-
машачы күңеленә үтеп керердәй 
спектакльләр куелды. Г. Камал 
теат рында, мәсәлән, В. Шекс пир-
ның «Ромео һәм Джулетта», Иб-
сенның «Өрәкләр», («Привиде-
ния»), Лабишның «Станция Шам-
боде», Лопе де Веганың «Биюче» 
(«Учитель танцев»), Э. де Фи-
лип поның «Шимбә, як шәмбе, дү-
шәмбе» («Суббота, воскресенье, 
понедельник»), Ф. Шил лерның 
«Юлбасарлар» («Разбойники»), 
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А. Островскийның «Светит да не 
греет» күрсәтелде. К. Тинчурин 
исемендәге драма һәм комедия 
театры тамашачылар өчен Г. Лор-
кның «Кровавая свадьба», П. Бо-
маршеның «Женитьба Фигаро», 
Мольерның «Господин Пурсо-
ньяк», Грекованың «Вдовий па-
роход» әсәрләрен сәхнәләштерде. 
Болар әле тулы исемлек түгел. 
Әйтеп үтелгән спектакльләрнең 
куелыш үзенчәлеге шунда, алар 
төгәл һәм ачык стилистик чише-
лешкә ия, тасвири чараларга бай, 
башкарылу манералары ориги-
наль, яңа гадәти булмаган образ-
лылык көчле.

Шунысы да мөһим, респуб-
ликада да, аның чикләреннән 
тыш та күп кенә татар театры 
коллективлары оешты. Мәсәлән: 
Казанда, Яр Чаллыда, Түбән Ка-
мада, Уфада, Туймазыда, Орен-
бургта.... Элек колхоз-совхоз 
театры буларак эшләп киткән 
Әлмәт, Минзәлә театрларының 
да статусы һәм сәнгати дәрәҗәсе 
нык кына күтәрелде. Республи-
када югары театраль белем алу 
мөмкинлеге барлыкка килде. 
Үзебезнең Казан дәүләт мәдә-
ният һәм сәнгать академиясендә 
актерлык-режиссерлык факульте-
тын тәмамлаган белгечләр театр-
ларда, радио һәм телевидениедә 
эшлиләр. Республикакүләм һәм 
Халыкара театр фестивальләре 
уздыру традициягә әйләнде. Чит 
илләрдә гастрольләрдә булу да 
хәзер сирәк күренеш түгел. Һәм, 
ниһаять, спектакльләр кую өчен 
башка шәһәрләрдән һәм, хәтта, 
чит илләрдән режиссерлар чакы-
ру мөмкинлеге туды.

Хәзерге вакытта татар теат-
ры үз эшен яңа шартларны исәп-

кә алып оештыра. Ул киләчәккә 
оптимизм белән карый. Без бүген 
Илгиз Зәйниев, Дамир Сәмир-
ханов, Резидә Гарипова, Рамил 
Гәрәев, Альберт Гаффаров, Ли-
лия Әхмәтова кебек яшь режис-
серларның исемнәрен зур горур-
лык белән атыйбыз. Аларның 
иҗади үсеше өчен бөтен мөм-
кинлекләр бар. Һәр ел саен Яшь 
татар режиссурасы фестивале 
«Ремесло», ике елга бер мәртәбә 
театр белеме бирүне киңәйтү 
максаты белән «Нәүрүз» фору-
мы уздырыла. Шуны да истә тоту 
мөһим: киңкырлы иҗади үсеш-
кә ия бүгенге буын – калыплаш-
кан традицияләргә генә түгел, ә 
 дөнья күләмендәге заманча сән-
гать үрнәкләрендә тәрбиялән-
гән сәхнә осталары. Алар иҗат 
процессында төрле формаларны 
сынап карыйлар, яңа алымнар 
эзлиләр, гадәти булмаган, кабат-
ланмаган чишелешләр табалар.

Хәзер инде татар театры мил-
ли чикләнгәнлек кысаларында 
эшләми. Чит илләргә гастроль-
ләргә чыгу, халыкара фес ти-
вальләрдә катнашу, спектакль ләр 
кую өчен рус һәм чит ил режис-
серларын, рәссамнарын, балет-
мейстерларын чакырып китерү – 
болар барысы татар театрының 
сәнгати чаралары диапазонын 
киңәйтә. Репертуар да баеган-
нан-байый бара: сәхнәгә, рус һәм 
чит ил драматургиясе генә түгел, 
прозаик әсәрләр постановкалары 
да күтәрелә. Мәсәлән: Орхан Па-
мук, Эрих Мария Ремарк, Кобо 
Абэ романнары буенча. Әлмәт 
татар дәүләт драма театрында 
вербатим – реаль кешеләр та-
рафыннан сөйләнгән чын тор-
мыш тарихын гәүдәләндергән  
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«Язылмаган язмышлар» спектак-
ле күрсәтелде.

Бер үк вакытта тамашачыны 
җәлеп итү һәм тәрбияләү буен-
ча да эш алып барыла. Социаль 
челтәрләрдә махсус сәхифәләр 
бар, төрледән-төрле реклама ак-
цияләре уздырыла – болар яшь-
ләрне тартуга юнәлдерелгән 
чаралар. Аларның һәркайсы үз 
нә ти җәсен бирә. Ә бу өлкәдә иң 
мөһиме – яшьләрне кызыксын-

дыра торган, заманча, актуаль те-
маларны күтәргән спектакльләр 
үзләре. Шулай ук яшь тамашачы-
ларның игътибарын тартырлык, 
дулкынландырырлык, зур тәэсир 
калдырырлык үтемле һәм та-
свири сәнгать чаралары да бик 
мөһим. Татар театры үзенең бар-
лык тарихы дәверендә үз тама-
шачылары өчен якын һәм кадерле 
булды. Киләчәктә дә бу традиция 
сүнмәсен һәм сүрелмәсен иде.
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Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының  
театр һәм музыка бүлеге әйдәп баручы фәнни хезмәткәре 
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В статье предпринята попытка сопоставления пьес Д. Валеева и 
А. Вампилова. Диас Назихович Валеев (1938–2010) в Советском Союзе был са-
мым известным драматургом из Казани. Начиная с 1972 г. его пьесы шли в 
Москве, Ташкенте и других городах страны. Наибольший успех выпал на долю 
драмы «Дарю тебе жизнь», которую впервые поставили в Московском драмати-
ческом театре имени М.Н. Ермоловой к 50-летию образования СССР. 
Московский дебют Диаса Валеева совпал с дебютом другого драматурга, 
Александра Вампилова. 

Ключевые слова: Диас Валеев, Александр Вампилов, драматургия 
Татарстана, Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой.

Вәлиев Диас Назыйх улы 
(1938–2010) Советлар Со-

юзы вакытында Казанның иң 
күренекле драматургы санала. 
1972 елдан башлап, аның пьес-
салары Мәскәүдә, Ташкентта 
һәм тагын илнең иллеләп шәһәре 
сәхнәләрендә куела. Иң югары 
уңыш яулаган драмасы берен-
че мәртәбә СССР төзелүнең 50 
еллыгы уңае белән М.Н. Ермо-
лова исемендәге Мәскәү дра-
ма театрында сәхнәләштерелә, 
соңрак авторга бу хезмәте өчен 
ТАССРның Г. Тукай исемендәге 
Дәүләт премиясе (1976) бирелә. 
Вәлиев өч тапкыр милли драма-
тургия өлкәсендәге Бөтенрос-
сия һәм Бөтенсоюз конкурслары 
лауреаты була. Диас Вәлиевнең 
Мәскәү дебюты аның коллегасы 
драматург Александр Вампилов 
дебюты белән бер вакытка туры 
килә. А. Вампилов белән аның 
туган җире Иркутскида бик хак-
лы горурланалар, җирле яшь та-
машачылар театры Александр 
Вампилов исемен йөртә, шунда 

ук аның музее да оештырылган... 
Иң мөһиме, Вампилов пьесала-
рнын күп театрлар кабат-кабат 
сәх нә ләштерәләр. Ә татар драма-
тургын бөтенләй диярлек оныт-
тылар... Бу һич кенә дә урынлы 
түгел. Әлеге ике драматург пье-
саларын янәшә куеп, аларга кыс-
кача тукталып үтик.

1
Диас Вәлиев белән Алек-

сандр Вампилов драматургия-
сен әдәби чагыштыру идеясенең 
бу ике авторның тәүге пьесала-
рындагы башлангыч репликалар 
белән танышкач ук бәхәссезлеге 
ачыклана. Әйтик, Диас Вәлиев-
нең «Сквозь поражение» драма-
сы кичен ике төп геройның тук-
талышта, көтмәгәндә очрашула-
ры белән башлана.

«Салих.  Куда вам надо идти 
сейчас? Туда? Давайте лучше 
бродить сегодня там, где никогда 
не бываем. Сейчас восемь часов. 
Когда стрелка дойдет до двена-
дцати – разойдемся. Где бы ни 
были. На любом перекрестке.
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Дина.  Странно… Это прием 
у вас такой?»

Диас Валиев геройлары 
кышын трамвай тукталышында 
очрашса, Вампиловныкылар җәй 
көне автобус тукталышында, Таня 
афиша укып торганда очрашалар.

«Кол е с о в . Девушка, куда 
вы едете, если не секрет?.. 
(У афиши). В кино?.. Нет? Ну, 
значит, на концерт… Тоже нет?.. 
Куда же вы собрались? Неуже-
ли в театр?.. Все ясно. Куда – вы 
этого сами еще не знаете. А раз 
так, то идемте со мной.

Таня . Пригласите кого-ни-
будь другого… И вообще у меня 
нет времени с вами разгова-
ривать.

Коле сов . Это неправда… 
Вы сколько раз прочли афиши? 
Скажите честно.

Таня  (не сразу). Три. Ну и 
что?

Ко л е с о в .  Видите, вам 
скучно.

Та н я  (пожала плечами). 
Просто я смотрю, куда завтра 
пойти.

Коле сов . А сегодня? Куда 
вы хотите? На танцы? На кон-
церт? На массовое гуляние?

Таня. Все это завтра. Почи-
тайте. А в парке – через неделю.

Коле сов . Чепуха! Мы от-
кроем все это сегодня… На пер-
вый случай я приглашаю вас на 
свадьбу».

Танышып китү өчен яхшы 
башлангыч – Вампилов герое 
һич белмәгән кызны шунда ук 
туйга чакыра. Диас Вәлиев исә 
яшь парны бөтенләй еракка – 
Җир шары тирәли йөрергә җи-
бәрә, җитмәсә, сәгать телләре 
һаман саен артка күчерелә тора. 

60 нчы еллар модасы нигезен-
дә гадәти булмаган мөнәсәбәт 
һәм сәер гадәтләр белән кызны 
гаҗәпләндерү таләп ителә. Вам-
пиловта туй күренеше комеди-
ягә әйләнә, ә Салихның туган 
көне (Вә лиевта) драмага әверелә. 
Шушы эпизодтан соң, «Сквозь 
порожение», «Прощание в июне» 
әсәренә түгел, «Утиная охота»га 
(Вампилов) аваздашлана.

Вампилов – Вәлиев янәшә-
леге әсәрләрнең төп геройлары 
Салих белән Зилов образларын-
да күбрәк чагыла, аларны ватан 
драматургиясендә барлыкка килә 
башлаган «торгынлык чоры ге-
ройлары» үрнәге дип санарга 
була. Утыз яшен тутырган, ха-
тын-кыз мәсьәләсендә һәм го-
мумән тормышта өметен җуйган 
егетләр уңышсызлыкларында, 
башкаларны, таркалып баручы 
системаны түгел, ә үзләрен гаеп-
лиләр. Бу юнәлештә Вампилов 
белән Вәлиев, асылда, башлап юл 
салучылар. Драматургиядә моңа 
охшаш геройларны Вампиловтан 
соң, 70 нче еллар ахырында ки-
леп туган «яңа дулкын» авторла-
ры – Виктор Славин («Взрослая 
дочь молодого человека»дагы  
Бэмс һәм «Серсо»дагы Петушок. 
Анатолий Васильев постановка-
ларында бу образларны Альберт 
Филозов гәүдәләндерә), Алек-
сандр Галин («Восточная тру-
ба»), Людмила Петрушевская 
(«Уроки музыки»дагы Коля Коз-
лов) һәм Мәскәүнең Алексей Ар-
бузов студиясенә караган башка 
авторлар иҗат итә.

Салихның да, Зиловның да 
әтиләре белән мөнәсәбәтләре кат-
лаулы. Локман Самматов завод-
лар төзи, ә аның уллары, тәрби-
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ягә алган әтиләренең исеменнән 
файдаланып, җылы урыннарга 
урнашалар. Виктор Зиловның да 
әтисе югары урындагы җитәк-
че булган, бу аның улының «па-
пашка – персональный пенсио-
нер» дип ычкындырган сүзен-
нән аңлашыла. Әмма Виктор, 
инженер белеменә ия булса да, 
 Техник мәгълүматлар үзәгендә 
генә эшли, һәм, әти номенкла-
тура кысаларында калган булса, 
югарырак урнаша алган булыр 
идем, дип уйлый.

«Сквозь поражение» һәм 
«Утиная охота» драмаларында-
гы сюжет янәшәлеге ресторанда 
барган сәхнә күренешләре вакы-
тында үзенең кульминацион нок-
тасына җитә. Вампиловның Вик-
тор Зиловы эчеп исерә һәм анда 
чакырылганнарның чын йөзен 
ачарга омтыла, нәтиҗәдә офи-
циант Дима аның чыраена берне 
кундыра. Ә иртән аның торган 
җиренә «Безвременно сгорев-
шему на работе Виктору Зило-
ву» дип язылган венок китереп 
куялар («...Пошутили сволочи») 
Салих Самматов ресторанда көт-
мәгәндә-уйламаганда Динаны 
очрата, ул аны инде күп еллар 
күрмәгән була. Дина үз ирен кө-
теп утыра... Ә ире, килгәч, чактан 
гына Салихның йөзенә сукмый 
кала. Анда эчеп исергән Салих 
икенче көнне иртән официантка 
ятагында уяна («...Все мужики – 
сволочи»).

2
Диас Вәлиевның «Суд сове-

сти» («Охота умножению») пьес-
сасы, Аяз Гыйләҗев тарафыннан 
татарчага тәрҗемә ителеп, «На-
мус хөкеме» дигән исем белән 
Г. Камал исемендәге татар дәүләт 

академия театрында сәхнәләште-
релгән. Ә «Дарю тебе жизнь» 
әсәрен В.И. Качалов исемендә-
ге Казан зур драма театры сәх-
нәләштерергә алына (спектакль-
нең премьерасы, автор үзе тәкъ-
дим иткәнчә, «Продолжение» 
исеме белән 1972 елда була).

Александр Вампилов, Мәс-
кәү театры премьераларына 
кадәр, туган җирендә – Иркутск 
яшь тамашачылар театрында 
(әйтеп үтелгәнчә, ул театр хәзер 
Вампилов исемен йөртә) куел-
ган спектакльләренең («Старший 
сын») репетицияләрендә катна-
ша. К.С. Станиславский исемен-
дәге Мәскәү драма театрында 
бу ике авторның әсәрләрен баш 
режиссер Владимир Андреев 
сәхнәләштерергә уйлый. Әмма 
театрларның репертуар планна-
ры югары органнар тарафыннан 
раслана (ә андагы кайберәүләргә 
Вампилов комедияләре бөтенләй 
ошамый).

Ермоловалылар шул вакыт-
та, пресса аша, баш режиссер-
ның яшь татар драматургы Диас 
Вәлиев әсәрен («пьеса о Кама-
зе») сәхнәләштетергә җыенуы 
турында хәбәр итәләр. Премьера 
СССР төзелүгә 50 ел тулу уңае 
белән әзерләнә. Ә Вампиловның 
«Старший сын» комедиясен ре-
жиссер Геннадий Косюков сәхнә-
гә чыгарырга репетицияләр алып 
бара. Әмма беренче итеп Вәлиев 
пьесасы куелачагы аңлашыла.

Икенче яктан, баш режис-
серны да аңларга була. Партия 
җитәкчелеге җитештерү тармак-
лары эшчәнлеген яктырткан 
пьесаларның сәхнәләштерелүен 
таләп итә, ә аңа КАМАЗ төзе-
леше башлану белән рухланып 
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язылган «Дарю тебе жизнь» 
һәрь яклап туры килә. Вампилов 
пьесалары исә «вак темалар» ка-
тегориясе белән бара. Брежнев 
заманында мондый бәяләмә бик 
түбән санала.

Бу факт, театр тарихчыларын 
гына түгел, башкаларны да кы-
зыксындырырга мөмкин: Вам-
пилов һәм Вәлиев дебютлары 
Мәскәүнең бер үк сәхнәсендә бер 
үк диярлек вакытта бара. Моңа 
ирешү өчен Александр Вампи-
ловның кыска гына бөтен гоме-
ре китә. Диас Вәлиевка башкала 
уңышына ирешү, үзенең туган 
ягы Казанда танылуга караган-
да, җиңелрәк була (аның бу әйтеп 
үтелгән пьесасы анда берничә ат-
нага соңрак куела).

3
Александр Вампилов белән 

Диас Вәлиевны М.Н. Ермолова 
исемендәге Мәскәү театрының 
әдәби бүлек мөдире Елена Ле-
онидовна Якушкина танышты-
ра. Зирәк фикерле, зыялы, киң 
эрудицияле Вампилов Вәлиевта 
уңай тәэсир калдыра. Гомеренең 
соңгы көннәре якынлашып кил-
гәндә Диас Вәлиев Вампиловның 
Ермолова театрының әдәби бүле-
гендә машинкада басылган кулъ-
язмасы белән танышуы, аның 
«Старший сын» пьесасының 
аеруча уңышлы булуы турын-
да исенә төшереп, сөйләп утыр-
ды. Әмма элегрәк миңа Диас 
Назыйх улыннан бу авторның 
«Утина охота» әсәренә, гомумән 
аның башка геройларына кара-
та тәнкыйди фикерләр, аларның 
«бик сай, соры, күңелсез» булуы 
хакында да ишетергә туры кил-
гән иде. Диас Вәлиевка Вампи-
лов драматургиясендә характер-

ларның масштаблылыгы, дәртле-
лек җитми.

Алекс андр  Вампилов 
А.М. Горь кий исемендәге Әдәби-
ят институтында Югары әдәби 
курсларда (Виктор Сергеевич Ро-
зов һәм Инна Люциановна Виш-
невскаяның иҗади семинарла-
рында) белем ала.

Күрәсең, аның әдәбият ин-
ституты хакында сөйләүләре 
Диаска да үз белемен күтәрүне 
дәвам итәргә кирәклеген искәртә. 
Биш елдан соң ул М. Горький 
исем. Әдәбият институты кар-
шындагы Югары әдәби курслар-
ны тәмамлый.

Вәлиев беренче пьесасын 
язганда, Вампилов инде үзенең 
барлык пьесаларын да иҗат итеп 
өлгергән була (бу аның С. Якуш-
кина белән язышкан хатларын-
нан аңлашыла. «Новый мир», 
№ 9, 1987 ел). Ул әле аларның 
һәркайсын берничәшәр кат эшли. 
Шуңа күрә аның башлап язган 
«Прощание в июне» комедия-
се стилистика ягыннан соңгы 
«Прошлым летом в Чулимске» 
драмасыннан бер ягы белән дә 
аерылмый. Ә инде аның «Ути-
ная охота» пьессасындагы тема-
тик яңгыраш һәм драматик ча-
гылыш аның барлык әсәрләрендә 
дә урын ала, һәм бу сыйфатлар 
Александр Вампиловның бары-
сы биш пьесадан торган драма-
тургиясен гаҗәеп бөтенлекле 
һәм җитлеккән хезмәтләр сафына 
күтәрә. Бәлки шуңа да Якушки-
на Сашаны «старший сын» дип 
кабул итә, ә Диасны ул, «млад-
ший сын» дип, хәтта ныграк  
та ярата.

Елена Леонидовна Вампилов 
пьессалары өстендә авторның 
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үзе белән бергәләп күп эшли. 
Якушкинаның төзәтергә һәм ре-
дакцияләргә осталыгын Диас 
Вәлиев тиздән үзе әсәрләре аша 
да аңлый. Башта алар «Сквозь 
поражение» өстендә эшлиләр, 
аннан «Охота к умножению»не 
эшкәртәләр. Иң нык төзәтелгәне 
«Дарю тебе жизнь» була.

4
Вампилов белән Вәлиев иҗа-

ди омтылышлары белән генә тү-
гел, тышкы яктан да охшашлар: 
икесе дә бөдрәләнеп торган кара 
чәчле, кара һәм монголларга хас 
кысыграк күзле. Мәскәүлеләр 
өчен алар игезәк туганнар булып 
тоелырга да мөмкин, җитмәсә, 
яшьләре дә бер чама (Вампилов 
Вәлиевтан 9 ай да 10 көнгә генә 
зуррак). Икесе дә урта буйлы, ар-
тык таза да түгел.

Югары әдәби курсларда укып 
йөрүләре дә Вампилов белән Вә-
лиев биографиясендәге бердән-
бер охшашлык кына түгел. Алар 
икесе дә провинциядә туганнар. 

Иркутск өлкәсенең Вам-
пилов туган Кутулик (бурятча-
га «чокыр» дип тәрҗемә ителә) 
соңрак район үзәгенә әйләнә. 
Диас Вәлиев туган Казанбаш 
(беренче өлеше «казан»; русча-
сы – котел, котловина. Бу сүз-
не дә «чокыр», сөзәк чокыр дип 
тәрҗемә итәргә була) авылы Та-
тарстанның Арча районында.

Икесе дә балачактан ук әдә-
биятка тартылалар. Кутулик мәк-
тәбе директоры Валентин Ни-
китич Вампилов (ялган донос 
буенча) кулга алынганчы югары 
сыйныфларда рус теле һәм әдә-
бияты укыта, һәм өченче улына 
исемне дә Пушкин хөрмәтенә 

Александр дип куша («рус поэ-
зиясе кояшы»ның үлгән көнен 
1937 елда зурлап билгеләп уза-
лар). Әтиләрен атып үтергәннән 
соң да (ул 1957 елда гына реаби-
литацияләнә) аларның өйләрендә 
китаплар күп була. Әниләре үзе 
математик булса да балаларын рус 
классикасына кечкенәдән тарта.

Диас Вәлиевка килгәндә, 
аның әнисе күренекле татар 
язучысы Гадел Кутуйның бер-
туганы була. Ә әтисе – партия 
хез мәткәре – улы туганда шу-
лай ук репрессияләнгән була. 
Саша да, Диас та яшерен рәвеш-
тә әтиләрен көтәләр, кешеләр-
нең үзләренә кырын каравын 
авыр кичерәләр... Вампиловка 
да, Вәлиевка да мәктәптән соң 
университетка керүдә (гаепсез 
әти ләрнең гаепсез балаларына 
каршылыклар булмый. Шуны да 
әйтергә кирәк: Себердәге Иркут-
скиның даны һич кенә дә Идел 
буе Казаныныкыннан ким бул-
мый. Егетләрнең икесенең дә 
яшьлеге Хрущев «җепшеклеге» 
чорына туры килә, универси-
тет яшьләре яңа омтылышлар, 
яңа исемнәр белән рухланып 
гөр килә. Булачак драматурглар 
университет тормышының үзә-
гендә кайный. Икесе дә анда уку 
елларында хикәяләр яза башлый 
һәм үз шәһәрләрендәге иң җанлы 
әдәби берләшмәләргә йөри.

Минемчә, Александр Вампи-
лов дусларыннан аеруча уңа. Ир-
кутскиның әдәби түгәрәкләренә 
ул елларда Валентин Распутин, 
Вячеслав Шугаев, Марк Сергеев 
кебек алда зур танылу яулаячак 
язучылар йөри. Алар соңыннан 
да күп еллар бер-берсе белән ара-
ларын өзмиләр, бергә  Байкалда 
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булалар, анда җәй көннәрен-
дә аерым өй алып, әдәби ком-
муна оештыралар, язалар, аны 
бер-берсенә укыйлар, иҗатлары 
хакында фикер алышалар. 

Дөрес, Диас Вәлиев та яхшы 
төркемгә эләгә – анда шагыйрь-
ләр Юрий Макаров, Вил Моста-
фин, Николай Беляев була. Бу 
шагыйрьләр Иркутскидагы кебек 
«көчле төркем» буларак таныла 
да алмагандыр, чөнки алар, се-
берлеләр кебек, бердәм, бер-бер-
сенә ярдәм итәргә омтылып тор-
мыйлар. Хәер, провинция шәһәр-
ләрендәге язучылар даирәсенә 
һәрчак аерымлану хас (хәзер ул 
бөтенләй чиктән тыш дәрәҗәдә). 
Мөгаен, башлап язучыларның 
үзара дуслык шартларында иҗат 
итүе, бер-берсен күтәрергә ты-
рышуы аерылып торган әдәби 
төркемнең башкалада түгел, ә 
әллә кайдагы Иркутск шәһәрен-
дә оешуы ярты гасырга бер була 
торган очрактыр. Алар, арала-
рындагы иң зур танылу алачак 
Валентин Распутин кебек, «авыл 
гыйбадлары» булмый, аларны 
әдәби омтылыш, Әдәбиятның 
үзе нә мәхәббәте берләштерә.

Вампилов белән Вәлиевның 
әдәбиятка юлы журналистикадан 
башлана. Һәм шунысы да харак-
терлы – алар икесе дә яшьләр 
газетасында эшлиләр. Хәзер 
генә ул һәр шәһәрдә дистәләгән 
исемдәге газета һәм журнал-
лар чыгарыла, ә совет чорында 
һәр нәрсә лимитлаштырылган 
иде. Әйтик, өлкә (Иркутск) һәм 
республика (Татарстан, Казан) 
үзәкләрендә бер партия һәм бер – 
комсомол газетасы чыгарыл-
ды. Аерым очракларда «кичке» 
басмалар рөхсәт ителде, алар, 

нигездә КПССның өлкә коми-
теты басма органы буларак һәм, 
чыннан да, кичке якта басылды 
(хәзерге мондый ваклыклар оны-
тылды, «кичке» дип аталганнары 
да иртән басылып чыга). Димәк, 
ул елларда, эре заводлар каршын-
да оештырылган күп тиражлы 
басмаларны санамаганда, каләм 
тирбәтүче провинциалларга сай-
ланып тору мөмкинлеге юк иде. 
Андый шартларда яшьләр газе-
тасы бик үк кулай басма булмый, 
әмма практик яктан алар иҗади 
планда иң җанлы һәм иң популяр 
редакция саналалар.

Журналист буларак бу ике 
автор да хәзер онытылып бара 
торган очерк жанры өстендә күп 
эшлиләр. Һәм алар икесе дә зур 
комсомол төзелешләрен яктыр-
туда юл салучылар булдылар. Иң 
мөһим төзлешләрдән Вампилов 
өчен – Усть-Илим ГЭСы (Анга-
рада беренче плотина аеруча зур 
әһәмияткә ия була, аның хакында 
Евгений Евтушенконың «Брат-
ская ГЭС» поэмасы языла. Вам-
пилов ул чакта яшь була әле), 
ә Вәлиев өчен Яр Чаллыдагы 
Кама автомобиль заводы санала. 
Диас Назыйх улы 1969 елның 
декабрендә автошәһәр төзелеше 
башлану турында СССРда берен-
че булып хәбәр җиткергән язма-
сы хакында һәрчак зур горурлану 
белән искә ала иде. Ул чакта за-
водның рәсми атамасы да билге-
ле булмый, күпмедер дәрәҗәдә 
гарәпчәрәк яңгыраган «КАМАЗ» 
аббревиатурасын әле беркем дә 
ишетмәгән була.

5
Вәлиев һәм Вампилов пьеса-

ларын чагыштырганда аларның 
тышкы янәшәлекләреннән үк ми-
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салларны күпләп китерергә мөм-
кин. «Сквозь поражение» белән 
«Утиная охота»ны чагыштыру 
белән генә чикләнеп калу дөрес 
булмаячак. Җентекләбрәк күзәт-
кәндә «Охота к умножению» 
белән «Прошлым летом в Чу-
лимске» пьесаларында да уртак-
лыклар шактый. Бу ике әсәрнең 
дә геройлары тикшерүчеләр 
(«следователи») булып эшлиләр. 
«Пророк и черт»ның баш ге-
рое һәм «Двадцать минут с чер-
том»дагы Хомутовны да күп кенә 
сыйфатлар бәйли. Мондый ми-
салларны күпләп китерергә була.

Авторларның соңгы пьеса-
ларында уртаклыклар аеруча 
күзгә ташлана. Диас Вәлиев үзе-
нең «Карликовый буйвол» әсәрен 

триллер жанры итеп билгеләсә, 
А. Вампилов язылып бетмә-
гән «Не сравненный Наконечни-
ков»ын водевиль (көлкеле пьеса) 
дип атый. Шуңа да карамастан 
ике фантасмагориянең дә фарс 
нигезе ап-ачык. Чагыштырып 
тас вирланган ике авторның да бу 
пьесаларын язу иреге ул әсәрләр-
нең иң яхшы иҗади хезмәт бу-
луын раслый.

Ни кызганыч, «Наконеч-
ников» язылып бетмичә кала, 
А. Вампилов үзенең 35 еллыгы 
алдыннан һәлак була. Ә Вәлиев-
ның «Буйвол»ы сәхнәгә күтәрелә 
алмый, чөнки анда сурәтләнгән 
ил юкка чыга, таркала. Ә «яңа» 
Россия драматургиядә үзенә яңа 
кумирлар сайлый.

Воронин Александр Геннадьевич, 
Язучы, драматург, театр тарихчысы, Россия язучылар берлегенең 

Татарстан бүлеге Казан оешмасы рәисе 
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Р.Р. Солтанова

ПЛАКАТ СӘНГАТЕНДӘ ТАТАР ТЕАТРЫ ТАРИХЫ  
(1906–1930 еллар)

Впервые на основе коллекции музеев (НМ РТ, ОРК КФУ, ЦП и МН ИЯЛИ 
и др.) воссоздается история возникновения и становления плакатного искусства 
в татарском театре. Анализируются содержание и стилистика афиш и плакатов 
с начала XX века до середины 1930-х гг. Акцентируется внимание на авангард-
ных явлениях в искусстве плаката в конце 1920-х гг. Театральная афиша, в отли-
чие от спектакля, продолжает жить автономной жизнью, полностью сохраняя 
свою самодостаточность во времени и пространстве, является ценным докумен-
том эпохи, повествующим о репертуарной политике театра, об авторах поста-
новки, исполнителях; о вкусах зрителей и эстетических потребностях времени, 
т.е. о театральной политике своей эпохи. 

Ключевые слова: татарский театр, зритель, афиша, театральный плакат, 
реклама, театральный художник, конструктивизм.

Тасвири сәнгатьнең үзенә бер 
төре саналган Казан плакаты 

турында күп кенә әдәби хезмәт-
ләр бар [Корнилов; Улемнова, 
2014; Улемнова, 2005; Червон-
ная]. Реклама белән сәнгатьнең 
мөстәкыйль әсәрләре чигендә 
балансланган үзенчәлекле жанр 
ул – тулы кыйммәтле художство 
образы. Әмма ул әлегә тиешен-
чә өй рәнелмәгән һәм тулысынча 
җыеп бетерелмәгән.

Сәнгать тарихчысы, сәяси 
плакатларны өйрәнеп тикшерүче 
П. Корнилов Казанда плакат бар-
лыкка килүне Февраль инкый-
лабы һәм рәссам К. Чеботарев 
[Корнилов, с. 4] исеме белән бәй-
ле, аның 1920 елларда Ф.П. Гав-
рилов җитәкләгән Дәүләт сәнгать 
остаханәләрендә югары үсеш-
кә ирешүен болай дип белдерә: 
«Как никогда этот вид изобра-
зительного искусства как вели-
чайшего социального фактора и 

средства воздействия в массы» 
[Корнилов, с. 1].

Рус театр плакаты тарихын 
өйрәнүгә беренче адымнарны 
Ю. Благов белән Е. Ключевский 
ясый [Благов, Ключевская, с. 89–
99]. 2002 елда «Казань» журна-
лында бастырып чыгарган мә-
ка ләләрендә алар ике йөзьеллык 
дәвамындагы (1836 елдан алып 
бүгенге көнгә кадәр) театр афи-
шаларына гомуми күзәтү ясый-
лар, аннан мәгълүм булганча, 
иң якты үрнәкләр Казан шә һәр  
театры һәм Казан Зур теат рына 
карый.

Хәзерге вакытта татар театр 
плакатын анализлауга багыш-
ланган махсус тикшеренүләр, 
Б. Гыйззәтнең газетада басыл-
ган мәкаләсеннән кала [Гиззат], 
юк дәрәҗәсендә. Бүгенге театр 
плакаты казанышлары беренче 
тапкыр 2003 елда «Современная 
сценография Татарстана» рес-
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пуб лика күргәзмәсендә күрсә-
телде, аның нәтиҗәләре шул ук 
исемдәге каталогта басылып та 
чыкты [Султанова, 2003].

ХХ гасыр башыннан хәзерге 
көнгә кадәр тупланган йөзләрчә 
данәдәге афишаларның уникаль 
үрнәкләре театр архивларында, 
ТР Милли музеенда, С. Сәйдәшев 
музеенда, Казан федереаль уни-
верситеты китапханәсендә, ТР 
ФАнең Г. Ибраһимов исем. Тел, 
әдәбият һәм сәнгать институты 
(алга таба – ТӘһСИ) Язма һәм 
музыкаль мирас үзәгендә  саклана.

Аларны Татар дәүләт акаде-
мия, Татар художество эшчеләр 
(«Эшче»), Колхоз-совхоз (күч-
мә) театрлары афишалары тәш-
кил итә. Афишалар Казандагы 
И.Н. Харитонов типографиясен-
дә, «Татполиграф»та 100, 200, 
250 (гастроль спектакльләре өчен 
си рәк кенә 500) данәдә басыл-
ган. Бу плакатлар зур форматта 
(48×72, 97×75, 76×108) эшләнгән.

Спектакльләр Сәүдәгәрләр 
собраниесе, Зур театр, Шәрык 
клубы, «Рус Швецариясе» бина-
ларында һәм башка йортларда 
куела. Татар театры формалашу 
чорында Казандагы театр тор-
мышының турыдан-туры шаһиты 
булган афишалар аеруча кызык-
сыну уята. Күп кенә афишалар 
үзешчән дәрәҗәдә генә бизәлгән 
булсалар да, ул чорның плакат 
сән гате татар театры тарихының 
гаҗәеп кызыклы сәхифәлә рен ача.

Шуңа да игътибар итәргә 
ки рәк, плакат материалларын 
өй рәнгәндә җитди генә кыен-
лыклар белән очрашырга туры 
килә: әйтик, даталары куелмау, 
үлчәмнәре, тиражлары, авторла-
рының билгесезлеге, нәшриятла-

ры күрсәтелмәү – болар барысы 
да плакатларда күтәрелгән те-
маларны тулырак ачыклау өчен 
таләп ителгән библиографияне 
төгәл эшләргә комачаулый.

Булган хәтле материалларны 
анализлау күрсәткәнчә, плакат 
авторлары үз эшләрен яхшы бел-
гәннәр һәм, тамашачы зәвыгын 
истә тотып, реклама продукция-
се булган афишаларга карата ку-
елган төп таләпләрне үтәргә ты-
рышканнар.

Беренчедән, һәр плакатка 
хас булганча, театр плакатына да 
күпсүзлелек рөхсәт ителми. Ла-
конизм, кыскалык – бу жанрда 
иҗат итүче рәссам өчен закон. 
Театр плакатын катлаулы ребуска 
әйләндерергә ярамый, шулай да, 
һәр сәнгать әсәрендәгечә, мон-
да да тамашачыны җәлеп итү 
өчен ниндидер серлелек булырга 
 мөмкин.

Сәнгатьнең синтезга нигез-
лән гән төре буларак, тасвири һәм 
сәхнә сәнгате плакатының әдә би 
образлылыгы түбәндәге таләп-
ләргә җавап бирергә тиеш: ком-
позиция осталыгы, график һәм 
сынлы тәэсирлелек, полиграфик 
таләпләрне истә тоту. Шул ук 
вакытта афиша спектакльнең идея 
һәм сәнгати үзенчәлеген, конкрет 
бер коллективта аның стилистик 
гәүдәләнешен, ягъни театр поста-
новкасының эстетик рухын тама-
шачыга җиткерә дә алсын.

XIX гасыр ахырында әле 
гаи лә спектакльләре рәсми бел-
дерүләрсез һәм билетлар сатыл-
мыйча гына уздырыла. Алар 
турында тар даирә кешеләре 
генә белә.

Татар театр афишасы форма-
лашу беренче театр труппалары 
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«Сәйяр» (1907) һәм «Нур» (1912) 
эшчәнлеге белән бәйле.

Татар театрының беренче 
афишасы 1905 елда гомум ин-
кыйлаби күтәрелеш чорында 
барлыкка килә. Б. Гыйззәт яз-
ганча, ул төсле бизәлештә һәм 
рус телендә була [Гиззат]. Анда 
Россиядә беренче тапкыр мөсел-
ман артистлары труппасының 
рус һәм татар телләрендә спек-
такль күрсәтүе игълан ителә. 
Программада: А. Грибоедовның 
«Горе от ума» һәм Н. Гогольнең 
«Ревизор», шулай ук А. Остров-
скийның «Свет и тьма» (ирекле 
тәрҗемәсе – «В чужом пиру по-
хмелье») комедияләреннән кү-
ренешләр.

Бу, чыннан да, зур форматта-
гы һәм тамашачы зәвыгы, ихтыя-
җы һәм үзенчәлеге исәпкә алып 
эшләнгән реклама афишасы була. 
Спектакльне оештыручылар та-
тар хатын-кызы спектакльгә бар-
мас, чөнки анда аңа бөркәнчек-
сез, чит ирләр арасында утырыр-
га туры киләчәк дип, газетада 
басылган белдерүләрдә дә, афи-
шада да бельэтажның фәкать 
хатын-кыз тамашачы өчен генә 
билгеләнүе, теләгән мөселман 
хатын-кызлар өчен анда нәфис 
вуаль битлек тә булуы махсус 
күрсәтелә. Бельэтажга керү, ко-
ридор һәм тышкы киемне саклау 
өчен көйләнгән элгечләр ир-ат-
лар үтеп кермәслек итеп көйләнә. 
Хезмәт күрсәтүчеләр руслар була 
[Кумысников, с. 35].

Оренбургта беренче про-
фессионь труппаны оештыручы 

И. Кудашев-Ашказарский, тама-
шачыларны күбрәк җәлеп итү 
өчен, афишалар бизәлешендә 
татар публикасы яратып карый 
торган цирк программалары афи-
шасы рәвешендәге кабарынкы 
(катлаулы) итеп эшләнгән фор-
малардан файдалана1. И. Куда-
шев-Ашказарскийның «Надан-
нар илә галимнәр», А.П. Чехов 
хикәяләре буенча сәхнәләште-
рел гән «Хирургия» һәм «Гый-
лем тәшрих, касыйд» спектакль-
ләреннән соң кичә программа-
сына, төп спектакльгә өстәмә 
рә вешендәге декламация, җыр, 
бию кебек номерлардан тыш, 
фейер верк та кертелә.

Дин әһелләре театр эшчән-
легенә фанатикларча каршы чык-
салар да, беренче татар труппа-
сын оештыручылар, үзләре дә 
кайчандыр мәдрәсә шәкертләре 
булганлыктан, исламга хөрмәт 
белән карыйлар. Мөселман бәй-
рәмнәре уңае белән төрле урын-
нарда спектакльләр күрсәтәләр. 
Мәсәлән, 1913 елның 28 октяб-
рендә Корбан бәйрәме хөрмә-
тенә Мөселман драма артист-
лары ширкәтенең «Нур» күчмә 
труппасы Оренбургның шәһәр 
театрында Кавказ мөселманнары 
көндәлек тормышын яктырткан 
«Мусибәт Фәхретдин» трагедия-
сен (Н. Вәзир-Задә әсәре, Г. Ну-
гайбәк тәрҗемәсе) күрсәтәләр. 
Анда труппадагы һәркем катна-
ша. Афишасы нәсех стилендә 
эшләнгән.

ТР ФА Г. Ибраһимов исем. 
ТӘһСИнең Язма һәм музыкаль 

1 Цирк в Казани ведет свое начало от цирка братьев Никитиных, для которого в 
1890 году было построено специальное здание [Татарстан: иллюстрированная энцик-
лопедия, с. 772].
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мирас үзәгендә сакланган тагын 
бер афиша бар. Анда И. Куда-
шев-Ашказарский труппасы та-
рафыннан «Луна-парк» бакчасы 
театрында зур кичә оештырыла-
чагы, «Әдәпсезләр» спектакле 
күрсәтеләчәге, шулай ук 1918 ел-
ның 30 июнендә Ураза бәйрәме 
хөрмәтенә «Мескен Фатих» спек-
такле куелачагы хәбәр ителә.

1920 еллар ахырына кадәр 
афишаларда цирк тамашалары 
эле ментлары кулланыла.  Мәсә лән,  
1918 елның гыйнварында Г. Мо-
насыйповның «Ирем кайтты», 
«Имчеләр корбаны» спек такль-
ләре өчен чәчәк орнаментлары 
чигелгән кулъяулык рә вешендә 
бизәлгән афиша программасын-
да «На вечере дивертисмент, 
танцы, лотерея, американский 
аукцион, серпантин и др.» дигән 
сүзләр дә язылган [Г. Камал теат-
ры  архивы].

Гастроль афишаларын бизәү-
дә дә цирк элементлары кулла-
ныла. Мәсәлән, Г. Камалның 
«Бә хетсез егет» спектакле поста-
новкасы өчен әзерләнгән афиша 
текстына диагональ буенча рус 
телендә һәм нәсех стилендәге 
(гарәп язуының бер төре) татар 
вариантында болай дип язылган: 
«Зал һәм киосклар көнчыгыш зә-
выгынча бизәлә. Антракт вакы-
тында оркестр милли көйләр 
башкарачак. Спектакльдән соң 
биюләр, конфетти көрәшләре, 
серпантин, бомбачыклар, очучы 
почта булачак» («Казан» милли 
мәдәни үзәгенең даими экспо-
зициясе).

Театр афишасының берен-
че рәссамы дип бик хаклы рә-
вештә драматург Галиәсгар Ка-
мал исемен атый алабыз. Татар 

шрифтларының утызлап яңа 
төре (аларның егермедән арты-
гы 1909 еллардан И Харитонов 
типографиясендә китаплар басу-
да кулланыла) барлыкка килүдә 
дә аның хезмәте зур [Каримул-
лин, с. 52]. Плакат сәнгатен-
дә татар театр афишаларының 
мөстәкыйль график жанры бу-
ларак формалашуы да Г. Камал 
исеме белән бәйле. Л. Аитов искә 
алганча, афишаларны, типогра-
фиядә бастырудан бигрәк, кул-
дан эшләргә тырышалар. Гарәп 
каллиграфиясен яхшы белүче 
Г. Камал үзенең улы Әнәс белән 
һәр спектаклгә 40–50 шәр афиша 
эшли [Аитов, б. 105–106]. Алар 
хәрефләрдән генә төзелмиләр, ә 
Г. Камал рәсемнәре төп урынны 
биләгән чын сәнгатьчә компози-
ияләрне тәшкил итәләр. Автор-
ның үз бенефисы афишасы ае-
руча матур бизәлгән була. Про-
фессионал каллиграф буларак, 
Г. Камал афишаларда төрле тип-
тагы һәм үлчәмдәге хәрефләрне 
төрле декоратив орнаментларга 
охшатып эшли. Әйтик, 1914 ел-
ның 22 де кабрендә Яңа клубта 
куелган «Уйнаш», 1916 елның 
15 августында күрсәтелгән «Кеч-
кенә сугыш», «Җилкуарлар» 
спектакльләре постановкалары 
өчен әзерләнгән афишалар, нәсех  
стилендәге бизәкле каллиграфик 
иҗат үрнәге булып хезмәт итәләр 
(болар Татарстан Республикасы 
Милли музеенда саклана). Шу-
нысы да мөһим, баштагы дис-
тә елларда театр аерылып тора. 
Аларда, спектакль исеменнән, 
анда катнашучылар һәм баш-
каручылар исемлегеннән тыш, 
спектакльдән соң уздырыла тор-
ган музыкаль кичәләр яки башка 
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чараларның программалары да 
күрсәтелә. Мәсәлән, 1908 елның 
24 ноябрь датасы куелган афиша-
да түбәндәгеләр язылган: «Поиск 
жениха, или беда позорного объ-
явления». Затем литературный 
вечер и танцы. Прочее: С. Рами-
ев и Г. Тукаев будут читать свои 
последние стихи. Оркестр та-
тарской молодежи будет играть 
национальные мелодии. В спек-
такле участвуют: Гиззатуллина, 
Булгарская» (нәсех почеркы; 
ТӘһСИ Язма һәм музыкаль ми-
раз үзәге архивы).

Тамашачыларны күбрәк җә-
леп итү максаты белән кайчак-
та спектакль исеменә аңлатма 
бирелә. Мәсәлән: «1914 елның 
22 де кабрендә Яңа клубта А. Ка-
риев җитәкчелегендәге Мөсел-
ман драма артистлары ширкәте 
«Уйнаш» спектаклен күрсәтә». 
Шунда ук аста кириллица хәреф-
ләре белән болай дип тә өстәл-
гән: «Каенана өйдә булса, өйнең 
асты өскә килә». «Керү реко-
мендация буенча түгел. Антракт 
вакытында Фишкин җитәкчеле-
гендә оркестр уйный».

Беренче Бөтендөнья сугышы 
чоры мәгълүматларга байлыгы 
һәм почеркларының төрлеле-
ге белән аерылып тора. ТӘһСИ 
Язма һәм музыкаль мирас үзә-
гендә күфи һәм нәсех стилендә 
эшләнгән плакатлар бар. Алар-
ның да аскы өлешендә тамашачы-
ны җәлеп итү максаты белән  
яки алдагы спектакльне анонсла-
ган өстәмә мәгълүматлар урнаш-
тырылган. Мәсәлән: «1. “Май 
мәсьәләсе”. 2. “Казанга сәяхәт”. 
Гомумроссия һавада йөзү фло-
ты файдасына хәйрия спектакле 
(1913 ел, 14 июнь)». 1914 ел, 

14 февраль датасы куелган икен-
че плакатта мондый юллар бар: 
«“Бер сәгатьлек хатын” спек так-
ле. 12 яшьлек җырчы Фатыйма 
Го мәрова концерты. Х. Гомәров 
башкаруында декламация. Бию-
ләр. Биюләр вакытында Кар-
гапольский полкы оркестры 
 уйнаячак».

1914 елдан башлап, афиша-
ларда театр эмблемалары кулла-
ныла башлый. Алар сәхнәнең ян 
декорацияләре рәвешендәге рам-
када бирелә, башына такыя ки-
дерелгән хатын-кыз рәсеме (элек 
аның урынында саз (лира) гына 
булган) эшләнә, нәсех стилен-
дә спектакль исеме күрсәтелә: 
мәсәлән, А. Чеховның «Аю», 
Г. Камал куйган «Анасы кабере 
өстендә».

1918 елның 15 гыйнвары да-
тасы куелган, инкыйлаби дәвер 
өчен типик саналган афиша: 
«Хәрби патриотик кичә. «Ден-
щик Гали» спектакле. Дивер-
тисмент (шигырьләр, музыка, 
җыр лар, биюләр, балет, хикәя, 
декламацияләр; кавалеристлар, 
эскадроннар җырлый, курай-
да уйный, гимнастлар чыгышы, 
хәр би уеннар). Биюләр» ( ТӘһСИ 
Язма һәм музыкаль мирас 
 үзәгеннән).

Мондый плакатларда, ин-
кыйлаби романтикадан тыш, 
ура-патриотизм элементлары һәм 
гади кешеләрнең газаплы тор-
мышы, сугыштан соңгы җимерек-
лекләр авазы да чагылыш тапкан.

ХХ гасырның беренче дис-
тәләрендә эшләнгән афишалар 
стилистика ягыннан үзләренең 
ачыктан-ачык декоративлыгы, 
гарәп язуының катлаулы форма-
ларын куллану, үз заманы сти-
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ленә (модерн) якын милли орна-
ментлар куллану белән аерылып 
торалар, шуның өстенә алар 
инкыйлабка кадәр басылып чык-
кан татар китаплары бизәлешенә 
(китап бите өстендәге орнамент, 
кайма, виньетка һәм зигзаг, ромб 
һ.б. рәвешендәге бизәкләр) дә 
 охшашлар.

Шушындый төрлелеккә дә 
карамастан, ул чор афишалары 
реклама характереындагы поли-
график продукция булып кына 
саналалар, 1920–30 еллар плакат 
сәнгате кебек сәнгати кыйммәткә 
дәгъва кылмыйлар.

1920 елларда татар театр 
афишалары бизәлешендә кон-
структивлык һәм массакүләм 
агитация сәнгате эзләре күзәтелә. 
Бу очракта, беренче чиратта, 
эксприменталь театр (КЭМСТ) 
йогынтысына игътибар итәргә 
кирәк. Анда М. Барашов, К. Че-
батарев, В. Фоминых, С. Хромов 
кебек афиша турындагы гадәт-
ләнгән күзаллауларны юкка чыга-
рырга омтылган рәссамнар эшли. 
Афишалар артык күпсүзлелектән 
арындырыла, анда театрның һәм 
спектакльнең исемнәре куела, 
авторы күрсәтелә, куючыларның 
(режиссер, рәссам, композитор, 
балетмейстер, төп рольләрне 
башкаручыларның) исем-фами-
лияләре языла. Тагын бер үзенчә-
леге – спектакльнең исемен эре 
итеп фигуралы хәрефләр белән, 
төп фонга контраст төстә язу (го-
мумән, текстны фоннан нык ае-
рып торган төсләр белән бирү).

Рәсем графикасын кулла-
нудан ваз кичеп, типографик 
алымнарга күчү текстны яңа-
ча урнаштыруга юл ача: сүзләр 
өлеш ләргә бүленә, диагональ бу-

енча яки баскычлап һәм түгәрәк 
рәве шендә аркылы-торкылы ур-
наштырыла. Конструктив пла-
катларны өйрәнеп тикшерүчеләр 
«1917 елга кадәр театр афиша-
ларында моның беркайчан да 
булганы юк иде», дип язалар  
[Лапина, с. 57].

Моңа мисал итеп Ш. Камал-
ның «Ут», К. Тинчуринның «Ил» 
пьесалары буенча сәхнәләште-
релгән спектакльләр афишала-
рын китерергә була. «UT» һәм 
«IL» сүзләре аларда ак фонга эре 
итеп кызыл хәрефләр белән языл-
ган. «Отелло» спектакле плакаты 
да шундый кыскалыкка ия. Аның 
беренче хәрефе – О плакат кәга-
зе биеклегенә сузылган. «ODVA» 
(Одва) сүзенең хәрефләре кызыл 
флаг фонындагы визуаль орна-
ментны хәтерләтә. Спектакльнең 
исемен стильләштерелгән хәреф-
ләр белән бирү – аның рухын һәм 
характерын чагылдыра (мәсәлән, 
Т хәрефе чүкечне хәтерләтә). Та-
гын бер характерлы үзенчәлек – 
контраст төсләрдә (кара – ак, 
кызыл – кара, ак – кызыл) эре 
хә рефләр белән өчпочмаклап 
һәм квадрат рәвешендә стан-
дарт хәрефләрдән җыелган афи-
ша текстлары татар тукучылык 
бизәкләрен күз алдына китерә. 
Хәрефләрдән тупланган гадәти 
типтагы афишаларда бер яки 
ике төстәге буяулар кулланылса, 
гастроль спектакльләре афиша-
лары өчен берничә төс (сары, 
көрән, бронза төс) файдаланыла. 
Күфи стилендәге хәрефләр кул-
ланылу эксперименты аеруча кы-
зыклы, алар конструктив ачык-
лауга мохтаҗ.

К. Тинчуринның «Амери-
кан» пьессасы буенча 1924  елның 
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19 мартында сәхнәләштерелгән 
спектакльнең афишасы чәчәкле 
күфи стилендәге бормалы хәреф-
ләр белән бизәлгән булса, ә инде 
кичәнең 14 февраль датасы куел-
ган 1929 елның көнчыгыш клуб-
тагы афишасы нә сех почеркы-
на охшатылган геомет рик күфи 
белән матур һәм зә вык лы итеп 
эшләнгән. Театрның 20 еллыгына 
(1926 ел) багышланган тантаналы 
кичә  афишасы бик зур форматта 
һәм, шулай ук, аның бизәлешендә 
дә күфи стиле кулланыла.

Биредә беренче тапкыр ба-
лалар труппасы репертуары 
(«Тычканга үлем, мәчегә көлке») 
һәм Театр техникумы студентла-
ры чыгышы («Беренче адым») 
хакында да белдерелә.

Һәркемгә мәгълүм булганча, 
1920 елларда татар театрында 
куелган беренче авангард спек-
такльләр – татар театр технику-
мының Р. Ишморат һәм КЭМСТ, 
шулай ук актер, режиссер Әсхәт 
Мәҗитов (1900–1946) оештырган 
һәм үзе үк иҗатка рухландыр-
ган «Бомба» [Султанова, 2010, 
с. 549–560] коллективы белән 
хез мәттәшлектә алып барган эш-
чәнлеге нәтиҗәсе.

Кызганычка каршы, аван-
гард спектакльләр плакатлары әз 
сакланган. КФУ коллекциясендә 
андый тамашаларның характеры 
һәм эчтәлеге турында күзаллау 
тудырырга ярдәм итә алган бер-
ничә афиша бар. Мәсәлән, сән-
гать техникумының театр бүлеге 
әзерләп чыгарган беренче төр-
кемнең педагоглары М. Мәһдиев 
җитәкчелегендәге күрсәтмә спек-
такле бию номерлары белән ба-
етылган хор, оркестр катнашын-
да уза. Рәссам Никандров (исе-

ме күрсәтелмәгән) тарафыннан 
бизәлгән афишада тамашаның 
катнашучылары – татар театры-
ның булачак артистлары: Үтә-
шев, З. Бикбулатова, Х. Гыйль-
манов, Ф. Нагаева, Г. Мансуров, 
Г. Хәкимовлар күрсәтелгән.

Нәкъ менә сулф (сул фронт) 
юнәлеше рәссамнары һәм режис-
серлары афишалар эшләүдә бе-
ренче булып киномонтаж алым-
нары, цирк элементлары кулла-
налар. Мәсәлән «58» спектакле 
афишасында шундый мәгълүмат-
лар бирелгән: С Вәлиева-Сульва 
иҗаты, 4 пәрдәдә, 16 күренештә, 
режиссеры – К. Тин чурин, музы-
каль бизәлеш авторы – С. Сәйдә-
шев, рәссамы – П. Сперанский 
(латин хәрефләре белән татар 
һәм рус телләрендә язылган).

Театрның художство җитәк-
челегенең, актерларның фотогра-
фияләре төрле конфигурациядә 
(җилпәзә рәвешендә, диагональ 
яки вертикаль буенча) урнашты-
рылган коллаж барлыкка килә, 
шунда ук алдагы репертуар (клас-
сика, оригиналь әсәрләр, тәр-
җемә спек такльләр) санап үте лә, 
хәтта спек такльнең макеты ур-
наштырыла.

1920 еллар ахырында – 
1930 еллар башында афишаларда 
әйдәүче актерларның фотографи-
яләре бирелә башлый. Мәсәлән: 
1927 елның 27 гыйнварында ку-
елган «Таһир – Зөһрә» спекта-
кле исеме афишада диагональ 
буенча нәсех стилендә язылган, 
ике як читендә Ф. Ильская белән 
М. Мәһдиев фотографияләре ур-
наштырылган (ТР Милли музее).

1932 елның 16–17 ноябре 
датасы куелган афишада төп 
рольләрне уйнаучы актерлар янә-
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шә сендә артистка Нәфига Ара-
пованың да катнашуы турында 
өстәмә мәгълүмат җиткерелә. 
«Отелло» спектакленең яңартыл-
ган куелышында Отелло ролендә 
Мөхтәр Мутин уйнаячагы белде-
релә. Халык артистлары С. Гыйз-
зәтуллина-Волжская белән 
Г. Бол гарская, атказанган артист 
К. Тинчурин исемнәре афиша-
ларда еш кабатлана.

Бу афишаларны бизәүче рәс-
сам-авторлар турында фикер 
йөртеп булмый, чөнки алар им-
заланмаган. Ул елларда бу эшне 
«Татполиграф» типографиясе 
хәреф җыючылары, хәреф кас-
саларындагы мөмкинлектән чы-
гып, эксперимент рәвешендә 
үзләре башкаралар.

XIX гасыр рус театры афи-
шаларында киң кулланылганча, 
көчле индустриаль үсеш алган 
дәвер үзенчәлекләрен характер-
лый торган элементлар да бар-
лык ка килә башлый. Ул эмбле-
малар күп төрле. «Үлмәс ханым» 
спектакленең 1926 ел, 5 февраль 
датасы белән эшләнгән афиша-
сында эклектик формада гына 
Татар дәүләт академия театры 
эмблемасы урнаштырылган. 
Гадәттәгечә ул өстә уртага, икегә 
аерылган тешле тәгәрмәч фонын-
да битләренә каурыйлар ясалган 
ачык китап рәвешендә бирелгән, 
театрның исеме рус һәм гарәп 
графикасында вак хәрефләр 
белән татар телләрендә язылган. 
Ә өстә – РСФСР гербы.

С. Сәйдәшев музеенда безгә 
1920 еллар ахыры – 1930 еллар 
башында эшләнгән афишаларда 
тасвири элементларга бай эм-
блемаларны да очратырга туры 
килде. Беренче планда төзелеш 

вышкалары, биек-биек йортлар 
белән гәүдәләндерелгән инду-
стриаль пейзаж, аның фонына за-
манча символлар: уңда трактор, 
сулда – китаплар урнаштырыл-
ган. Композициянең үзәгендә, 
теш ле тәгәрмәч фонында битлә-
ренә каурыйлар һәм урак белән 
чүкеч фонында – театр маскасы. 
Шунда ук ТДТ (Татар дәүләт те-
атры) аббревиатурасы бирелгән. 
Татар дәүләт эшчеләр театры 
эмблемасы игътибарга лаек, ул 
К. Че ботарев линогравюрала-
ры рухында иҗат ителгән, аның 
җилфердәп торган байрак фо-
нында пролетариат фигурасы 
калкып тора. Режиссер Ә. Мәҗи-
тов тарафыннан 1935 елда ку-
елган «Саклан, шартламасын!» 
спектакленең премьерасында 
рәссам А. Си ланть ев исеме бе-
ренче тапкыр искә алына (аңа 
кадәр ул исем театрга багышлан-
ган хезмәтләрдә очрамый).

1920 еллар ахыры – 1930 ел-
лар башындагы театр афишала-
ры яңа пролетар тамашачы бар-
лыкка килү турында гына түгел, 
ә сәнгатьнең яңа төре саналган 
театрга халыкны күпләп җәлеп 
итү максаты белән дәүләт һәм 
театр җитәкчелеге күргән чара-
лар хакында да хәбәр итә. Гади 
тамашачыны театрга тарту ди-
гәндә, аның үз-үзен тотышында 
этик һәм эстетик гадәтләр форма-
лаштыру күздә тотыла. Мәсәлән, 
афишада спектакль исеменнән 
тыш, тагын шундый киңәшләр 
дә тәкъдим ителә: «Өченче зво-
ноктан соң тамаша залына керү 
тыела. Тышкы өс киемен салу 
мәҗбүри. Билет бәясе 50 тиеннән 
алып 1,5 сумга кадәр. Ташлама-
лы билетлар сатыла».
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Абонемент системасы кул-
ланыла башлый. Мәсәлән, «Кан-
дыр буе» спектакле афишасында 
мондый юллар бар: «предпри-
ятиеләр заявкалары буенча 30–
40% ташлама ясала, 3, 5, 8 сум-
лык абонементлар сатыла». «Үз 
өлкә бүлекләре гаризасы буенча 
килешү төзегән профсоюзларга 
һәм фабзавместкомнарга билет-
лар кредитка бирелә» (1932 ел-
ның 6–9 декабре датасы белән 
Ф. Борнаш пьессасы буенча «Ту-
кучы Әсма» спектакле премьера-
сы өчен эшләнгән афишадан. Ул 
КФУ коллекциясендә саклана).

Театрларга махсус рәвештә 
эшчеләр культпоходы оештыры-
ла. Мәсәлән, Г. Минский пьес-
сасы буенча С. Вәлиева-Сульва 
сәхнәләштергән «Одва» спек-
такле (рәссамы П. Сперанский) 
1931 елның 11 мартында Проле-
тар районы эшчеләре өчен генә 
күрсәтелә. Ә 1933 елда К. Нәҗ-
ми пьессасы буенча режиссер 
К. Тинчурин куйган «Булат ба-
бай семьясы» спектакле (рәсса-
мы П. Сперанский, балетмей-
стеры Г. Таһиров) «Социалистик 
кырлар һәм терлекчелек» удар-
никларының һәм колхозчылар-
ның II съездында күрсәтелә. Ка-
занның хезмәт ударникларына 
һәм яхшы җитештерүчеләренә 
театр билетлары барлык сезонга 
да 40%лы ташлама белән сатыла, 
алар өчен даими урыннар калды-
рыла. 16 яше тулмаган балалар 
театрга кертелми. (К. Тинчурин 
пьесасы буенча куелган «Берен-
че чәчәкләр» спектакле премье-
расының 1935 ел, 14–16 февраль 
датасы белән эшләнгән афишасы 
латин хәрефләре белән язылган. 
Рәссамы М. Абдуллин.)

Татар афишалары һәм пла-
катлар театрларның репертуар-
ларын ачыкларга, әсәрне сәхнә-
ләштерүчеләрнең (режиссер-
лар, рәссамнар, композиторлар 
һ.б.ның) элеккеге белешмәләрдә 
искә алынмаган һәм мәгълүм 
басма китапларга кертелмәгән 
исем нәрен торгызырга да яр-
дәм итә.

Күчмә колхоз-совхоз теат-
ры спектакльләре афишалары 
беренче елларыннан ук профес-
сиональ рәссамнар тарафыннан 
бизәлә. Әйтик, 1935 елның 5 де-
кабрендә режиссер С. Өметбаев 
куйган «Шартлау» постановкасы 
афишасында Грибков фамилиясе 
(инициалы юк) бар. «Вөҗдан» 
спектаклен (режиссер С. Вәлие-
ва-Сульва, композиторы С. Сәй-
дәшев) афишасын рәссам Ю. Ан-
тонычев эшләгән. Тагын шундый 
формалар да булган: афишалар-
да төп репертураны санап чыгу 
белән бергә, алдагы коцертта 
Ә. Камал җитәкчелегендә атаклы 
комик Х. Шөнкәр белән гармун-
чы Г. Шәүлеханов катнашачагы 
турында гына түгел, ә театр ал-
дында торган төп бурычлар, әй-
тик, пролетар сәнгать социализм 
төзүдә, ленинчыл коммунистлар 
партиясе директиваларын тор-
мышка ашыруда һ.б.да иң көчле 
корал булып саналуы да әйтелә. 
(КФУ коллекциясеннән). 

Н. Островскийның 1938 елда 
сәхнәдә татарчалаштырып ку-
елган «Корыч ничек чыныкты?» 
спектакле (режиссеры Б. Ферди-
нандов, музыкаль бизәлеш авто-
ры Б. Виноградов, хормейстры 
В. Красковский) афишасында бе-
ренче тапкыр А. Лугарев исеме 
очрый.
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1930 еллар уртасында татар 
театры даирәсенә беренче про-
фессиональ рәссам М. Абдуллин 
килгәч, афишаларда куелышта 
катнашкан техник персоналның 
да төп составын (монтаж өлеше 
мөдирен, сәхнә машинистын, ко-
стюмнар цехы мөдирен, парик-
махерны) күрсәтә башлыйлар. 
Элек күзәтелмәгән бу күренеш 
профессионализмның дәрәҗәсе 
күтәрелүен, кадрларның шәхси 
җаваплылыклары артуны дә-
лилли торган факт. Безгә татар 
театры спектакльләренә тәүге 
профессиональ рәссамнары-
ның берсе саналган П.Т. Спе-
ранский тарафыннан бизәлгән 
афишаларны ачыкларга на-
сыйп булды: алар – «Рабиндар» 
(Х. Вафа, 1930 ел), «Камиль» 
(Һ. Такташ, 1931 ел), «Кара 
күләгәләр» (А.-Т. Рахманкулов, 
1931 ел), «Одва» (Г. Минский, 
1931 ел), «Таулар» (Ш. Камал, 
1931 ел), «Сөрем» (Х. Җәми, 
1931 ел), «Өермә» (А. Зөлкар-
нәев, 1932 ел), «Тургай» (К. Тин-
чурин, Р. Ишморат, 1932 ел), 
«Мәкер һәм мәхәббәт» («Ко-
варство и любовь». Ф. Шиллер, 
1932 ел). Спектакль афишала-
ры бизәлешендә төгәлсезлекләр 
киткән булган. Мәсәлән, Ф. Бор-
нашның 1934 елда сәхнәләште-
релгән «Яшь йөрәкләр», К. Тин-
чуринның 1935 елда куелган 
спектакльләренә афишаларны 
П. Сперанский түгел, ә М. Аб-
дуллин эшләгән булган.

Татар театры тормышы ту-
рында, аның афишалары һәм пла-
катлары гына түгел, шул чор мат-
бугаты битләрендә дә кызыклы 
гына белешмәләргә тап буласың. 
Мәсәлән, «Йолдыз» газетасы  

үз укучыларына 1915 елның 
18 де кабрендә Г. Кариев җитәк-
челе гендә «Сәйяр» труппасының 
«Гаепсездән гаеплеләр» («Без 
вины виноватые») спектакле ку-
елачагы, аның өчен махсус де-
корация эшләнүе турында хәбәр 
итә. 1923 ел ның 15 апрелендә 
куелачак. «Күк палас» («Голу-
бой палас) спектаклендә Үзбәк 
ролен К. Тинчурин уйнаячагы, 
махсус декорация һ.б. эшләнү-
не хәбәр ителә. Г. Девишевның 
«Адашкан кыз» постановка-
сы куелган көнне – 1927 ел ның 
13 нояберендә татар сәхнәсендә 
әйләнмә түгәрәк эшли башлый, 
диелгән (ТР Милли музее). 
1927 елда «Хөсәен Мирза» (ре-
жиссеры – Г. Девишев, рәссамы –  
П. Беньков) спектакле барганда 
беренче мәртәбә прожекторлар-
дан файдаланыла (С. Сәйдәшев 
музее).

Анализлар күрсәткәнчә, 
КЭМСТ эшен туктатуга һәм 
авангардчы рәссамнарның күбе-
се таралып бетүгә карамастан, 
афишалар бизәлешендәге стиль-
дә давыллы дәвер чаткылары 
1930 еллар уртасына кадәр сакла-
нып кала: әйтик, спектакльләр-
нең исемнәре чиктән тыш эре 
хәрефләр белән яки диагональ 
буенча бирелә, я булмаса афиша 
читләре буйлап урнаштырыла. 
Ә инде 1930 еллар ахырында 
афишаларның конструктивистик 
концепциясен татар китапла-
ры би зәүдәге бертөрлелек һәм 
шаб лон системасына йөз тоткан 
«неоклассицистик тенден ция-
ләр» алыштыра [Улемнова, 
2005,  с. 26].

Шулай итеп, театр афишасы, 
спектакльдән аермалы буларак, 
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Солтанова Рауза Рифкать кызы, 
сәнгать фәннәре кандидаты, Г. Ибраһимов исемендәге  

Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының  
тасвири һәм декоратив-гамәли сәнгать бүлеге мөдире

вакыт һәм пространство аралы-
гында үз әһәмиятен саклаган 
хәлдә, үз дәверенең кыйммәт-
ле шаһиты булып яшәвен дәвам 
итә; афишаларда театрның ре-
пертуар сәясәте, постановкалар 
авторлары, рольләрне башка-
ручылар, тамашачылар зәвыгы 
һәм заманның эстетик ихтыяҗы 
хакында күп төрле мәгълүматлар 
саклана. Минемчә, бүгенге театр 
җитәкчелә ренә, менеджерларына 
алардан үрнәк алырлык мисаллар  
аз түгел.

Соңгы елларда республи-
када театр эше киңрәк колач 
ала барган саен афишалар һәм 
плакатларның роле дә, реклама 
продукциясе сыйфатында гына 
булмыйча, зур кыйммәткә ия сән-
гать әсәре дәрәҗәсенә күтәрелә. 
Шуңа күрә барлык афишалар 
коллекциясен бер урынга туп-
лау, алар белән кызыксынучы 
тамашачылар өчен дә, аларны 
тикшереп өйрәнүчеләр өчен дә 
бу хәзинәгә юлны ачу максатка 
ярашлы булыр иде.
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В статье освещаются первые татарские театральные постановки в начале 
ХХ века по воспоминаниям Рукии Габитовой из фондов Национального музея 
Республики Татарстан.
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Татарстан Милли музее фонд-
ларында Казанда сәхнә та-

рихына кызыклы булырдай кеч-
кенә генә истәлек дәфтәре сак-
лана. Аны музейга 1953 елда 
Рокыя Габитова тапшырган. Ис-
тәлекләр рус телендә, төгәл, ло-
гик яктан бик эзлекле язылган. 
Татарчалаштыргач эчтәлеге кыс-
кача түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 

«1903 ел ахыры һәм 1904 ел 
башларында Казан сәнгать мәк-
тәбе укучысы Исмәгыйль һәм 
аның бертуганы Гариф Габи-
тов Казанда укучы мөселман 
яшьләре өчен түгәрәк оешты-
ралар. Мин “мөселман” сүзен 
түгәрәккә йөрүче татар, баш-
корт, кыргыз, мишәр яшьләрен 
гомумиләштереп бирү өчен кул-
ланам. Түгәрәктән кавказлылар 
гына никтер читтә калган. Бу 
түгәрәкнең максаты яшьләрне 
берләштерү белән бергә мөсел-
ман көнчыгышы, бигрәк тә та-
тар әдәбияты белән танышу.

Түгәрәккә йөргән укучылар-
дан дәүләт уку йортлары сту-
дентларының күбесе рус һәм 
көнбатыш әдәбияты белән бер-
кадәр таныш булса да, туган 
телдәге әдәбияттан аерылган 
гына түгел, ә аңа бөтенләй игъ-

тибар бирми. Түгәрәккә сту-
дентлар, мәдрәсә шәкертләре, 
урта мәктәпләрдә укучылар IV 
сыйныфтан кертелә, взнослар 
алынмый, бәлки, моңа мөмкинче-
леге булган кешегә әдәби әсәрләр 
алып килергә тәкъдим ителә.

Дәресләргә зыян килмәсен 
өчен түгәрәк җыеннары ялга 
каршы шимбә көннәрендә уз-
дырылганга, аны “Шимбә” дип 
атаганнар.

“Шимбә” түгәрәген оеш-
тыручылар арасында бер-берсен 
мәк тәп сыйныфларыннан яхшы 
белгән тар даирә танышлар, 
шулар арасында ул вакыт Казан 
реаль мәктәбе студенты Мул-
ла-Нур Вахитов һәм “Мөхәммә-
дия” мәдрәсәсе шәкерте, язучы 
Фатих Әмирханов та була.

Алга таба “Шимбә” әгъза-
ларының саны аны оештыручы-
лар тәкъдиме белән 1904 ел ахы-
рына 39 кешегә җитә: 10 сту-
дент, 2 се сәнгать мәктәбен нән, 
3 гимназист, 7 гимназистка, 
6 сы реаль мәктәптән, 4 мәдрәсә 
шәкерте. Милләтләре буенча: 
1 башкорт, 2 мишәр, 5 кыргыз, 
калганнары – татарлар.

Җыеннар үз гаиләләрендә 
торган әгъзалардан гына җыела 
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иде. Алар безнең гаилә, Терегулов-
лар, Әхмәровлар һәм Сәиновлар.

Һәр җыелу шул көнгә сай-
ланган әдәби әсәрләрне уку һәм 
тикшерүдән башлана. Бу бигрәк 
тә драма әсәрләре була, соңын-
нан төрле күңел ачулар оеш-
тырыла. Шул чакта өй шарт-
ларында гына булса да туган 
телдә татарча спектакль кую  
теләге туа.

Исмәгыйль Габитов йорт 
шартларына туры китереп де-
корация юнәлтүне, пьеса сай-
лау, роль ләрне катнашучыларга 
бүлеп бирүне үз өстенә ала. Кал-
ганнар бөтен көчләрен салып бу 
проектны башкару өстендә эшли 
башлый.

Спектакль кышкы каникул-
га (Рождество) туры китереп, 
бар кеше укулардан азат вакыт 
ка куела. Спектакль өчен төрек 
тормышыннан алынып татар-
чага тәрҗемә ителгән “Гый-
шык бәласе” пьесасы сайлана. 
Ул вакыт без “Первая Гора”да 
Суханов йортында (хәзер Ленин 
урамы, 31) тора идек. Залыбыз 
бик зур арка белән икегә бүлен-
гән. Кечкенә ягында, аның икен-
че бүлмәгә тоташуы безгә сәхнә 
өчен, ә зур ягы тамашачылар 
өчен бик уңай иде.

Тамашачылар “Шимбә” әгъ-
заларының якын танышлары, 
туганнары – барысы 50 ләп кеше 
җыела иде.

Бу театр сәнгатенә таба 
самими бер адым булды.

“Шимбә” җыены “яшел” 
яшь ләрдән торып сәясәткә кат-
нашы булмаса да, полиция безнең 
бе лән кызыксына башлады һәм 
акрынлап таралышырга туры 
килде. Кайберләребез укуларын 

бетереп билгеләнгән эш урын-
нарына яки укуларын дәвам итү 
өчен башка шәһәрләргә китеп 
бардылар. 

1906 елда тагын бер марк-
систик әдәбият өйрәнү түгәрә-
ге оештырып каралды, башлап 
йөрүче Мулла-Нур Вахитов иде. 
7–8 кешедән торган түгәрәк 
Мулла-Нурның Варламская ура-
мындагы кечкенә генә бүлмәсен-
дә узды. Ул бер ике утырыштан 
соң полиция тарафыннан басты-
рылып таратылды.

1911 елда Европа әдәбиятын 
антик чордан башлап өйрәнү 
буенча тагын бер түгәрәк оеш-
тырылды. Аның җитәкче се – 
Хөсәен Ямашев. Түгәрәк бары 
тик студент егет-кызлардан 
тора. Анда укытучы профес-
сорлар ярдәме белән бик җит ди 
мәсьә ләләрга багышланган әдә би-
эстетик темалар күтә релә инде, 
шулай ук полиция тарафыннан 
матур итеп эшли башлауга тиз 
генә сүндерелде.

Ләкин “Шимбә” түгәрәге 
тарафыннан мирас булып кал-
ган татар телендә спектакль 
кую идеясе генә яшьләр күңе-
лендә сакланып аны халык өчен 
күрсәтү мәшәкате 1906 елның 
22 декабрендә реаль төс ала. 
Лядской урамында “Новый клуб” 
бинасында (хәзерге Горький ура-
мындагы имгәнүләрдән соң тер-
нәкләндерү клиникасы) Казанда 
беренче мәртәбә татарча бе-
ренче спектакль куела.

Бу яшьләрнең гөнаһлы шө-
гыльләре шәһәр картларын бор-
чый, алар җитәкче органнарның 
берсеннән икенчесенә йөгереп 
спектакльне туктатырга ире-
шергә тели.
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Никадәр мәшәкать бушка 
китә: губернатор спектакль 
 куерга рөхсәт итә. Аннан ба-
байлар үзбаштан бу күренешкә 
бәйле бөтен нәрсәне җимере-
ргә карар кылып, бу эшкә та-
выш-гауга яратучы бар халык-
ны үз ягына тарталар. Хәзер 
инде спектакль оештыручылар-
ның үзләренә полициягә ярдәм 
сорап мөрәҗәгать итергә  
туры килә.

Спектакль куелган көнне 
“Новый клуб” бинасы атлы по-
лиция белән әйләндереп алынган. 
Алар кайтып баручы тамашачы-
ларны өйләренә кадәр озата ба-
рып, бу тамаша тыныч кына 
үтеп китә.

Бу кичтә ике спектакль 
“Кызганыч бала” һәм “Гыйшык 
бәласе” куела – икесе дә төрек 
тормышыннан, татарчага тәр-
җе мә ителгән.

Тамаша уйнаучылар өчен 
дә, карап утыручылар өчен дә 
кө телмәгән уңыш белән тәмам-
лана. Һәр артистның сәхнәгә 
чыгуы алкышлар, чәчәк һәм кон-
фетти сибүләр белән каршыла-
на. Хәтта бу эшнең ахырын җи-
рәнеп көтеп торган тамашачы-
лар да ихтыярсыз бу гомуми 
ис китмәле кызык халәткә буй-
сынып, башларына килгән ямь-
сез уйларын онытып җибәрергә 
мәҗбур булдылар.

Шагыйрь Сәгыйть Рәмиев-
ның спектакльдә уйнаучы яшь-
ләргә багышлап язган шигырендә 
бу үзәнчелекле тасвирлана.

Билгеле, артистларның уй-
науларында да, техник яктан 
да җитешсезлекләр – байтак 
иде. Ләкин алар бит тәҗрибәсез 
һәвәскәрләр.

Спектакльнең уңышы уенда 
гына түгел, ә гасырлар буе йо-
клаган татар кешесен театр 
сәнгатенә кертеп җибә рү булды.

Беренче спектакльнең ре-
петицияләре рөхсәт алганчы 
“Приказчиклар клубында (Боль-
шая Красная урамында (Хәзерге 
Молотов урамы, 29 йорт)) узды.

Рөхсәт алгач репетицяләр 
спектакль куелырга тиеш “Но-
вый клуб” бинасында күчте.

Репетиция вакытында уй-
нау чылар гына түгел, ә булышы-
рга телегән бик күп яшьләр кат-
наша, үз өлешен кертә иде.

Һәвәскәр спектакльләр 
1911 елга кадәр дәвам итте, бәл-
ки аннан ары да. Яңа труппалар 
туа торды. Хәтта хатын-кыз-
лар өчен аерым спектакльләр 
куела, мондыйларда барлык роль-
ләрдә дә бары хатын-кызлар 
гына уйный.

Фото № 1. Ләкин бу берәм-
телекле күренеш булды һәм озак-
ка сузылмады.

Тамашачылар һәр кеше керә 
ала торган спектакльләргә бик 
тиз ияләште. 

Бу беренче спектакльдә кат-
нашучылар:

1. Әминә Терегулова (Гәрәе-
ва); 2. Зәйнәп Габитова Тере-
гулова (Хаҗиева яки Сөянова); 
3. Әбүбәкер Терегулов (Юнусов); 
4. Шакир Мөхәммәдьяров (Бәдри 
Җамалов); 5. Г. Сәйфел-Мөлеков 
(Газизов); 6. Сөнчәләев (Субаев); 
7. Габитова (Тарханова).

Калган спектакльләрдә соң-
рак катнашкан кешеләр: Гафур 
Коләхметов (Ширгали), Суфия 
Коләхметова (Мурадова).

Төп рольләрне башкаручы-
лар: Әминә Терегулова (Гәрәева), 
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Зәйнәп Терегулова (Солтанова), 
Суфия Коләхметова (Мурадова), 
Г. Габитова (Азраил), Г. Сәй-
фел-Мөлеков (Газизов), Ш. Сөн-
чәләев (Субаев), А. Мостафин 
(Алмазов).

Суфлер һәрвакыт Г. Ногай-
бәков иде».

Музейда сакланган афи-
ша фотокопиясендә 1906 елның 
22 де кабрендә куелган беренче 
спектакльнең афишасыңда «Татар 
телендә татарлар тормышыннан 
театр уены уйналачак» –  диелгән. 

Куелачак нәрсәләр: «Кыз-
ганыч бала» (авторы күрсәтел-
мәгән) – драма, өч пәрдәдә һәм 
«Гыйшык бәласе» – комедия, дүрт 
пәрдәдә. Уйнаучы кызлардан: Хә-
нифә Морадова (С. Ко ләхмәтова), 
Сәлимә Тарханова (Габитова), 
Газизә Хаҗаева (Зәйнәп Тере-
гулова), Хәдичә Шакирова һәм 
Гыйззәтбану Шәмсетдинова; ир-
ләрдән: Һәрмаз Бәзәрҗумһаров 
(Шакир Мөхәммәдъяров), Мид-
хәт Сами, Галим Бакиров, Вәли 
Газизов (Г. Сәйфел-Мөлеков?), 
Әхмәт Исмәгыйлев, Кәрим Ти-
ниев һәм Ибраһим Хәйбушев. 
Җәя эчендә уйнаучыларның чын 
исемнәре булырга мөмкин. Театр 
белгече Исмәгыйль абый Һила-
лов бу эшләрдә үзе катнашкан 
кеше буларак актерларның сәхнә 
исемнәре спектакльләрнең мәгъ-
рифәтчелек максаты белән кул-
ланганын һәм уйнаучыларның 
тарихка үз исемнәрен кертеп кал-
дырырга оялуларыннан дип әйтеп 
калдыр ган иде.

Ул вакыт бер сыер 5 сум тор-
ган дип исәпләсәк, билет бәя-
ләре бик аз түгел: 1–2 рәтләр – 
3 сум, 3–5 рәтләр – 2 сум 50 тиен, 
6–7 рәтләр – 2 сум, 8–9 рәт ләр – 
1 сум 50 тиен. Басып торучы-
лардан – 75 тиен, шәкертләргә – 
50 тиен. Билет бәясеннән арты-
грак итеп түләргә теләүчеләр 
булса – рәхмәт әйтеп кабул ите-
лер, чөнки спектакльдән килгән 
бар акча «Казан дөрелфөнүнен-
дә (университетында), укучы 
фәкыйрь студентларга ярдәм 
итү җәмгыятенә» тапшыралачак 
 диелгән. 

Музей фонды Гайшә Шәри-
пова архивында Гаяз Исхакый-
ның «Өч хатын белән тормыш» 
спектакленең кызлар труппасы 
тарафыннан фәкать хатын-кыз-
лар өчен генә куелган спектакль-
дә катнашучыларның фотосы 
саклана (ГМТР № 125694а-167). 
Нәкъ шундый ук вариант егет-
ләр труппасы да тарихи фотога 
кереп калган (ЦМТР № 118157 – 
№ 118158).

Татар театрының берен-
че адымнары булган бу хәрәкәт 
әхлакый-эстетик тәрбия максат-
ларыннан һәм студентларның 
бер-берсе белән зыялы аралашу 
мөмкинлеге буларак татар мә-
гърифәт идеологы Фатих Әмир-
хан һәм аның фикердәшләре та-
рафыннан гасырлардан килгән 
милли тәрбия традицияренең 
ХХ гасырга таба нечкә һәм дө-
рес форматта дәвам итүен тәэ-
мин итте.

Абзалина Рәмзия Әсрар кызы, 
Татарстан Республикасы Милли музее өлкән фәнни хезмәткәре
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Статья посвящена развитию театрального образования в Казани. В статье 
указаны основные этапы этого процесса, их особенности, освещены наиболее 
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Татарстан АССР 1920 елда тө-
зелә. Республиканың туган 

көне татар театры бинасына ни-
гез салыну белән дә истәлекле. 
Милли театрның беренче тапкыр 
дәүләт статусы алуы да шуннан 
башлана. 1922 елның 26 сентябе-
рендә, Татарстан АССР һөнәри 
белем бирү коллегиясе карары 
нигезендә, татар дәүләт театрына 
белгечләр әзерләү максаты белән 
Татар театр техникумы ачыла.

Бу уку йорты белән идарә 
итү Зәйни Солтановка йөкләнә, 
шул ук вакытта ул, рус театры-
ның күренекле режиссеры Зинаи-
да Михайловна Славянова катна-
шы белән, оештыру эшләрен дә 
алып барырга тиеш була.

Беренче вакытларда техни-
кумның үз бинасы да булмый. 
Аны Петропавловский (хәзер 
М. Җә лил) урамындагы «Идел» 
номерлары ишегалдына урнаш-
тыралар. Техникумның аудитори-
яләре дә, тулай торагы да шунда 
була. Техникумның беренче ди-
ректоры итеп инкыйлабка хәтле 
үк эшләгән театрның танылган 
артисты Зәки Баязидский билге-
лә нә. Аннан тыш, техникум 
укучылары арасыннан укучылар 
комитеты, аның рәисе итеп Хә ким  

Сәлимҗанов сайлана. Директор-
лар бик еш алышына, 5 ел эчен дә 
бу вазифада 5 кеше эшләп ала.

Зәки Баязидский 1923–
1924 елларда эшли; 1924 елда 
аны Хәмит Солтанов алыштыра; 
1925 елда – Юмай, 1925–1928 ел-
ларда М. Мәһдиев, ә 1928 елдан 
Муса Зәитов директор була.

Техникумда эшнең һәркай-
сын: уку-укыту планнарын һәм 
программаларын, көн тәртибен 
һәм тәртип кагыйдәләрен, сәхнә 
эше һәм театрлар тарихы буенча 
махсус дәреслекләрне – барысын 
да яңабаштан эшләргә туры килә.

Алар техникумның беренче 
завучы Б. Симолин җитәкчеле-
гендә әзерләнә. Өч ел белем бирү 
курсын күздә тоткан программа 
профессиональ яктан әзерлек 
һәм тирән белемле белгечләр бе-
лән тәэмин итүгә юнәлдерелә.

Театр техникумының башта-
гы контингенты бу һөнәр белән 
кызыксынучылардан туплана. Ка-
бул итү актерлык сәләте буенча 
имтихан аша оештырыла. Сәхнә 
артистлары әзерләүче мах сус уку 
йортында Татарстан, Баш корт-
стан, Кырым, Урта Азия регион-
нарыннан, Урал, Себер авылла-
рыннан  җыелган  укучылар белем 



144 ФӘННИ ТАТАРСТАН. 2016. № 4

ала. Уку елы башында укучылар 
саны 16 булса, ел ахырына алар 
инде 30 га җитә. Техникумны 
элеккеге кызлар өчен эшләгән 
Мария гимназиясе бинасына (хә-
зер Рәхмәтуллин урамы, 2, Петро-
павел соборына каршы почмак 
йорт) күчерәләр.

Техникумга укытучылар итеп 
театр сәнгатенең җирле иң яхшы 
белгечләре һәм педагоглар чакы-
рыла. Алар арасында татарлар да 
(гомум белем һәм һәрьяклы үсеш 
фәннәре буенча), руслар да (театр 
фәннәре буенча) була. Беренче 
педагоглар – татар һәм рус сәх-
нәләренең күренекле эшлек лелә ре 
Зәйни Солтанов (мөдир), Салих 
Сәйдәшев (җыр), Фатих Әмир хан 
(татар әдә бияты), Бари Тарханов 
белән Зинаида Славянова (сән-
гатьле уку), Михаил Прыгунов 
(дөнья мәдәнияте тарихы). Геогра-
фияне Мөхәммәтов, пластиканы 
Каракович, татар телен Биккулов, 
актерлык практикасын Тинчу-
рин алып бара. Күптән түгел генә  
Зур театр студиясен тәмамла-
ган К. Романычева рус теле та-
рихын укытырга, булачак ха-
лык артисты В. Белокуров грим 
белән эш ләүне өйрәтергә җәлеп  
ителәләр.

Беренче чыгарылыш 1926 ел-
да була. Күренекле актерлардан 
Х. Сәлимҗанов, Г. Кайбицкая, 
Г. Булатова, Г. Нигъмәтуллина, 
драматург Риза Ишморат һ.б. 
заманында шушы техникумны 
тәмамлаган булалар. К. Бариев 
белән К. Тумашева техникумнан 
соң ук анда укытучы булып эшли 
башлыйлар. 1927 елның җәен-
дә Г. Девишев белән И. Ингвар 
җитәкчелегендә бер төркем уку-
чылар гастрольгә чыгалар.

Шул ук 1927 елда татар те-
атр һәм сәнгать техникумнары 
бер ләштерелә һәм К. Маркс ура-
мындагы бинага күчерелә. Бу 
уку йорты Казан берләштерелгән 
сән гать һәм театр техникумы дип 
атала башлый. Шуны билгеләр 
үтү мөһим, ике уку йортын болай 
ку шу ның сәбәбе, беренчедән, 
чыгым нарны кыскарту, аннан 
рацио наль файдалану булса, 
икенче яктан, бердәм техникум 
төзеп, бу өлкә ләр буенча белем 
бирүне камил ләш терүгә юл тоту 
дип санарга кирәк.

1929 елда техникумны 
ТАССР ның булачак халык ар-
тистлары Галимә Ибраһимова, 
Габ дел газиз Зыятдинов, шулай ук 
Луиза Салиәскәрова (соңрак ул 
техникумда укыта) тәмамлый.

1930/1931 уку елы барышын-
да Казан берләштерелгән сәнгать- 
театр техникумы Көнчыгыш музы-
ка техникумы белән бер ләш терелә 
һәм Татар сәнгать техникумы дип 
атала башлый. Техникум Жуков 
урамына урнаша. Анда театр,  
музыка, сәнгать бүлекләре эшли.

Төрле авырлыклар кичерүгә 
карамастан, 1923–1930 елларда 
Татарстанда театр, сәхнә сәнгате 
белеме бирү камилләшә һәм үзе-
нең җимешләрен дә бирә. Театр 
техникумында укучылар, беренче 
елларыннан ук, академия театрын-
да спектакльләрдә күмәк күре-
нешләрдә катнаша башлыйлар. 
Аны тәмамлагач, академия теа-
трында эшлиләр һәм күбесе күре-
некле артистлар булып  танылалар.

Бөек Ватан сугышы башлан-
гач, Татарстанда театр белеме 
бирү туктап кала. Студентлар 
һәм техникумны тәмамлаучы-
лар сугышка китә. Шулай итеп, 
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1941 елның җәендә Сәнгать тех-
никумы бө тенләй ябыла.

1943 елда, фронт сызыгы 
әкренләп Көнбатышка күчә баш-
лагач, татар артистлары әзерләү 
мәсьәләсе кабат күтәрелә.

«Татарстан АССРда театр 
сәнгате кадрлары әзерләү ча-
ралары турында» ВКП(б) өлкә 
комитеты бюросының 1943 ел, 
17 июль һәм ТАССР Халык Ко-
миссарлары Советының 1944 ел, 
1 март карарлары нигезендә 
Казанда Татар театр көллияте 
ачыла. Аның директоры итеп 
ТАССР ның атказанган арти-
сты С.С. Булатов билгеләнә (аңа 
1200 сум күләмендәге персональ 
эш хакы раслана) [Милли архив. 
Ф. 5795, оп.1, эш 1, б. 2].

Әмма күрелгән барлык ча-
раларга да карамастан, татар те-
атр көллиятенә укучылар туплау 
эше һаман сузыла бара. Укулар 
1945 елның 17 сентябрендә генә 
башлана.

1945/46 уку елы башын-
да көл лияттә 17 укытучы эшли: 
алар ның 14 е – бер үк вакытта ике 
урында эшләүче, 11 е югары, 6 сы  
махсус урта белемле була. Исем-
дә рәҗәләргә ия 6 укытучы эшли. 
Актер осталыгы педагог лары 
Ши рияздан Мөхәммәтҗан улы 
Сарымсаков белән Кәшифә Җа-
ма летдин кызы Тумашева Дәүләт 
театр сәнгате институтының 
( ГИТИС) режиссерлык факульте-
тын тәмамлап эшлиләр. Сәхнә те-
лен Габдулла Шамуков (соңыннан 
СССР халык артисты) белән Луиза 
Салиәскәрова укыта, грим буенча 
Касыйм Шамил, биюләрне Петр 
Якушев, сәхнә хәрәкәтләрен Пей-
сахов, татар әдәбиятын КДУ про-
фессоры Хатип Госманов укыта.

1949 елда Татар театр көл-
лияте театрларыбызны беренче 
мәртәбә өстәмә көчләр белән ту-
лыландыра. Шул елның җәендә 
СССР дагы татарлар күпләп яши 
торган шәһәрләргә һәм эшчеләр 
бистә лә  ренә гастрольләр оеш-
тырыла.

Дүрт ел дәвамындагы киерен-
ке эшләр һәм җитди белем бирү 
нәтиҗәсез булмый. 1949 елның 
25 маеннан 1 июльгә кадәр күр-
сәтелгән диплом спектакльләре 
(алар – бишәү) чын-чынлап иҗа-
ди хисап тотуга әверелә. Ул спек-
такльләрнең һәркайсы күпсанлы 
тамашачыларны җәлеп итә (алар 
арасында дәүләт җитәкчеләре, 
җәмәгатьчелек вәкилләре, мәдә-
ният һәм сәнгать хезмәткәрләре, 
язучылар, рәссамнар бар) [Милли 
архив. Ф. 5795, оп. 1, эш 49, б. 3]. 
Имтихан барган көннәрдә көлли-
ят тормышын һәм белем бирүне 
чагылдырган материаллардан 
махсус күргәзмә оештырыла. 
Дәүләт имтиханнарын тапшы-
ру 30 студентның 28 енә рөхсәт 
ителә. Чыгарылыш имтиханна-
рын алты студент иң яхшы бил-
геләргә генә тапшыра. 1949 елгы 
чыгарылыш нәтиҗәләре көллият-
тә югары ква лификацияле, дөрес 
методлар белән коралланган, 
яхшы педагоглар советы булган 
коллектив эшләвен раслый.

Шуны билгеләп үтәргә ки-
рәк, 1949 елгы сугыштан соң-
гы чыгарылыш сәхнә реализ-
мы нигезендә тәрбияләнә, һәм 
шушы елда кулына диплом ал-
ган яшьләр арасында эшли-эшли  
зур танылуга ирешүчеләр дә бар. 
Мәсәлән: Алсу Илялова, Рауза 
Ибраһимова, Айрат Арсланов 
СССРның халык артисты; Гата 
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Нуруллин – ТАССРның халык 
артисты; Шәүкәт Биктимеров – 
СССРның һәм Татарстанның 
халык артисты, К.С. Стани слав-
ский исемендәге Дәүләт һәм 
Г. Ту кай исемендәге ТР Дәүләт 
премияләре лауреаты.

Татар дәүләт театр көллияте-
нең хезмәтләре нәтиҗәле булуга 
карамастан, СССР Министрлар 
Советының 1952 ел, 13 июнь 
карары белән ул эшләүдән тук-
татыла.

ТАССР Мәдәният министр-
лыгы һәм шәхсән министр Бу-
лат Миңнулла улы Гыйззәтуллин 
тырышлыгы белән 10 елдан соң 
ТАССР Министрлар Советының 
1962 ел, 12 май карары нигезен-
дә Казан театр көллияте [Милли 
архив. Ф. 5795, оп. 2, эш 1, б. 5] 
яңадан эшли башлый.

Яңа ачылган бу уку йорты-
ның директоры итеп күптән түгел 
Мәскәүнең М.С. Щепкин исе мен-
дәге театр көллиятен тәмамлаган 
Дамир Бәдретдинов бил геләнә.

1962/63 уку елында Казан те-
атр көллиятенең белем бирү өчен 
үзенең матди базасы булмый. 
Дәресләр төрле урыннарда (Педа-
гогика институтының икенче би-
насында, Г. Камал һәм В. Качалов 
исемен йөрткән театрларда, «Ди-
намо» спортзалында һәм Театр 
җәмгыяте бинасында) уздырыла. 
Тиздән, хезмәт ияләре депутатла-
рының Казан шәһәр Советы баш-
карма комитеты карары (1963 ел, 
30 март, № 200) белән Театр көл-
лияте өчен Гоголь урамында ике 
йорт (№ 2а һәм 2/35) бирелә.

Әмма объектив һәм субъек-
тив сәбәпләр аркасында башкар-
ма комитет карары өлешчә генә 
үтәлә, чөнки күрсәтелгән бина-

ларның төп өлешенә Республика 
ветеринария лабораториясе һәм 
тагын 15 гаилә урнашкан була. 
Театр көллияте 200 м2 мәйданны 
биләгән 6 бүлмәдә генә эшләргә 
мәҗбүр була.

Театр көллиятендә директор 
һәм аның рәислегендәге педа-
гоглар советы түбәндәге мөһим 
мәсьәләләрне хәл итә: театр көл-
лияте бурычларын тормышка 
ашыру, укучыларның агымдагы 
өлгерешен тәэмин итү, имтихан 
сессияләренә әзерләнү, укучылар 
арасында алып барылган тәрбия 
эшләре буенча сыйныф җитәк-
челәренең хисап тотуы, укы-
тучыларның квалификациясен 
күтәрү һ.б. Педагоглар советы 
эшеннән тыш, актерлык осталы-
гы һәм сәхнә теле буенча циклы 
комиссияләр дә эшли [Милли ар-
хив. Ф. 5795, оп. 2, эш 14, б. 4].

Театр көллиятендә һөнәри 
белем бирү һәм актерлык тәрбия-
ләү системасының нигезен театр-
ның үз казанышлары, К.С. Ста-
ниславский белән И.Н. Дан-
чен коның, шулай ук аларның 
шә кертләренең педагогик һәм 
иҗа ди тәҗрибәләре тәшкил итә.

Көллиятнең дәрәҗәсе арта 
бара, моны анда укырга керергә 
теләү челәрнең гаризалары саны 
раслый. Әйтик, 1966 елда татар 
актерлары әзерләү бүлегенә 137, 
курчак театры артистлары әзер-
ләү бүлегенә 104 гариза кергән. 
Шулардан татар актерлары бүле-
генә 25 кеше (14 егет һәм 11 кыз; 
12 се урта белемле, 3 се 9 нчы 
сыйныфны, 10 сы 8 нче сыйныф-
ны тәмамлаучы) кабул ителгән. 
Курчак театры бүлегендә 20 кеше 
(10 егет һәм 10 кыз; 6 сы урта бе-
лемле, 5 се 9 нчы сыйныфны, 9 ы 
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8 нче сый ныфны тәмамлаган) 
укый башлаган.

Көллиятнең һәм аны тәмам-
лап эшләүчеләрнең уңышлары 
хакында матбугатта басылып чык-
кан мәкаләләрдән укып та бе лергә 
мөмкин. Театр белгече К. Кривиц-
кий «Театр учится у жизни» дигән 
мәкаләсендә көллиятне тәмамлап 
Татарстан АССР күчмә театрын-
да эшләүче В. Хөснетдинованы 
мактап яза [Советская Татария. 
1966. 14 июня]. В.И. Качалов исе-
мендәге Казан театры спектак-
ленә багышланган «Ради тебя... 
помни» дигән мәкаләдә театр бел-
гече Золотарев көллиятне тәмам-
лаучылардан Н. Сикорова белән 
В. Кирюханцев иҗатына югары 
бәя бирә [Театральная жизнь. 
1966. № 10]. «Они и мы» спектак-
ленә язган рецензиясендә Берди-
чевский көллиятне тәмамлагач 
Казан яшь тамашачылар театрын-
да эшли башлаган А. Кокурин һәм 
Жаворонкова турында «они не 
только доносят до зрителя мыс-
ли автора и режиссера, но и ин-
тересное собственное понимание 
образа» дип яза [Комсомолец Та-
тарии. 1966. 30 июля]. Казан яшь 
тамашачылар театрында куелган 
«Мужчина 17 лет» спектакле бу-
енча язган рецензиясендә фило-
логия фәннәре кандидаты Богда-
новның түбәндәге юлларын укый 
алабыз: «...выпускники Казанско-
го театрального училища А. Ко-
курин, Т. Мычилкина, Н. Казан-
цев – правдиво и интересно созда-
ют основные образы» [Советская 
Татария. 1967. 14 марта]. Шул ук 
театрның репертуарына багыш-
ланган «Героическая тема обязы-

вает» дигән мәкалә авторы В. Гуд-
кова болай яза: «...выпускники 
Казанского театрального училища 
А. Кокурин и Т. Мычилкина – это 
актеры умеющие играть и думать 
на сцене» [Советская Татария. 
1967. 14 марта].

Тормыш раслаганча, катлау-
лы, киңкырлы организм саналган 
театрга талантлы профессионал-
ларыннан башка театр сәнгате-
нең барлык юнәлешләре буенча 
да уңышларга ирешү мөмкин 
түгел. Шуңа күрә 1964 елда көл-
лияттә бутафор рәссамнар бүлеге 
ачыла. Бүлекнең оештыручысы 
һәм әйдәүче остасы итеп Татья-
на Андреевна Зуева билгеләнә. 
1968 елда бутофор рәссамнар-
ның беренче чыгарылышы була. 
Т. Зуева бер ничә буын рәссамнар 
әзерли, аның шәкертләре арасын-
нан, театр сәнгате өлкәсендә генә 
түгел, сынлы сәнгать һәм графи-
ка буенча да күренекле осталар 
үсеп чыга.

Казан театр көллияте әкрен-
ләп киңәя бара, театр өчен 
кирәкле белгечләр әзерләүче күп 
профильле уку йортына әверелә. 
Киң күңелле һәм талантлы педа-
гоглар һәр укучы күңеленә ачкыч 
таба беләләр, аларга сәләтләрен 
тулысынча ачарга, һәрьяк лы 
үсешкә ирешергә ярдәм итәләр. 
Көллият педагогларының төп 
принцибы – театр сәнгатен үсте-
рү өчен лаеклы алмаш тәрби-
яләүдән гыйбарәт. Ә татар төрке-
мендә белем алып чыккан буын 
милли театрларыбызның ниге-
зен тәшкил итә, еллар узган саен 
алар югары дәрәҗәдәге сәнгать 
осталарына әйләнә баралар.

Вәлиев Рамил Равил улы,  
«Татар тудэй» интернет сайты корреспонденты
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Э.М. Галимова 

С. ГАБӘШИ МУЗЫКАСЫНДА ФОЛЬКЛОР ЧАГЫЛЫШЫ

Творчество Султана Габяши явилось неким фундаментом и определило в 
какой-то мере основное направление в развитии татарского музыкального ис-
кусства, особенно благодаря первым попыткам синтеза народных музыкальных 
традиций и средств европейской классической музыки. Музыкальное наследие 
композитора позволяет во многом по-новому взглянуть на формирование татар-
ского профессионального музыкального искусства. Его многогранная деятель-
ность не потеряла своей актуальности в области искусствоведения, музыковеде-
ния и музыкальной фольклористики.

Ключевые слова: Султан Габяши, татарская музыка, татарское профессио-
нальное музыкальное искусство, музыковедение, музыкальная фольклористика. 

Музыкант, композитор, фольк-
лорчы, мәгърифәтче Сол-

тан Габәшинең иҗади чаткылары 
бик яшьли, ХХ гасыр башы татар 
мәдәниятенең рухи күтәреле-
ше атмосферасында формалаша. 
Иҗа ди мөмкинлекләрен һәрьяк-
лап ачу омтылышы көчле булган 
үсмер чоры исә Совет хакими-
ятенең баштагы катлаулы елла-
рына туры килә, ул вакытта илдә 
тоталитар режим һәм идеологик 
чикләүләр хөкем сөрә, сәнгатьне 
сәясәтләштерү процессы көчәя. 
Аның ислам тарихы һәм мәдәни-
яте белән кызыксынуы яңа хаки-
мияткә карата оппозициягә басуы 
булып кабул ителә. Идеологик 
һәм социаль характердагы күп 
кенә сәбәпләр нәтиҗәсендә ком-
позитор, фольклорчының иҗади 
мирасы музыкантлар һәм татар 
мә дәниятен өйрәнеп тикшеренү-
челәр игътибарыннан читтә кала 
килә. С. Габәшинең халык иҗаты-
на караган кайбер хезмәтләре әлегә 
кадәр нәшер ителмәгән. Түбәндә 
күрсәтелгән хезмәтләре дә фәкать 
ХХ гасыр ахырында гына дөнья 

күрә: «Национальные мелодии. 
Тюрко-татарские песни» (1910–  
1920 елларда эшләнгән); «От-
чет экспеди ции по изучению на-
родного творчества» (Татарстан 
районнарында йөреп кайткач, 
1931 елда язылган); «Сто башкир-
ских народных песен» җыентыгы 
(30 нче елларда А. Ключарев һәм 
К. Рә хи мо ва белән бергә әзерлән-
гән). Этномузыколог Г. Макаров 
фике рен чә, «Национальные ме-
лодии. Тюрко-татарские песни» 
тема тикасы буенча гаять киң эч-
тә лекле. Күпчелек язмаларның 
татар халык җырлары һәм баш-
корт ларның, казакъларның ха лык 
музыкасы үрнәкләре белән би-
релгән. Җыентык төгәл жанрлар 
классификациясенә, бүлек ләр гә 
аерылмаган. Нигез итеп ХХ га-
сыр башында киң таралган лирик 
җырларның үрнәкләре, шулай ук 
С. Габәшинең әтисе Хәсәнгата-
дан, әнисе Шәмсеруйдан, туган 
авылы Сулабаштагы мәдрәсә шә-
кертләреннән һәм авылдашла-
рыннан язып алган ислам конфес-
сиональ сәнгате (касыйдә, зикер, 
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мөнәҗәтләр) белән бәйле во каль-
поэтик әсәрләр алынган [Ма ка-
ров, с. 144].

С. Габәшинең татар музыка-
сы һәм халык иҗатын яктырткан 
«Татар сәхнәсендә музыка», «Та-
тар музыкасы турында», «Та-
тарстан курайчылары һәм гар-
мунчылары» дигән мәкаләләре 
аерым игътибарга лаек. Кызга-
нычка каршы, авторның 1921 
елда тупланган «Киргизские и 
казахские народные песни» һәм 
«Башкирские народные песни» 
югалган булып санала. Солтан 
Габәшинең халык традицияләре, 
татар тарихы, үз чорының мил-
ли лирик җырлары характер 
үзенчәлекләре хакындагы га-
ять киңкырлы белеме аның, му-
зыкаль-этнографик эшчәнлек 
дәрәҗәсен күтәрүгә генә түгел, 
ә рус, гарәп, фарсы һәм төрек 
телләрендәге чыганаклар белән 
эшләвенә дә ярдәм итә. Әлбәттә, 
С. Рыбаков, В. Мошков, Н. Ни-
кольский, соңрак А. Эйхенвальд 
хезмәтләре дә аңа киңкырлы му-
зыкант буларак формалашырга 
көчле йогынты ясый.

Солтан Габәшинең музы-
каль-этнографик эшләрен өйрән-
гәндә, аның нота язмалары мето-
дикасы үзенчәлекләренә игътибар 
итми мөмкин түгел. Квантитатив 
ритмик төзелешле көйләре һәм 
бай орнаментика белән иҗекләп 
көйләү югарылыгы һич кенә дә 
Европа метрикасы акценты белән 
туры килми. Монда шул ачыкла-
на, С. Габәши татар халык көй-
ләрен кәгазьгә төшергәндә (рас-
шифровкалаганда) нотага салу-
ның (нотациянең) гомум кабул 
ител гән кысаларыннан чыкмаска 
тырыша. Шуңа күрә аның кайбер 

язмаларында логика сакланмый. 
Ул үзенең расшифровкаларында 
аерым ритмик һәм мелодик фи-
гураларны европалылар үрнәген-
дәге нотацияә туры китерергә ты-
рыша. С. Габәшинең нотага салу 
ысулларын аңлау өчен, әсәр нең 
музыкаль жанрына яки фольк лор 
үрнәкләренә, көйнең структура-
сын һәм ритмын чагылдыручы 
шигъри текст төзелеше үзен чә-
лекләренә игътибар итәргә кирәк.

С. Габәши тарафыннан ту-
планган материаллар, татар ха-
лык инструменталь сәнгате ге-
незисының күп кенә проблема-
ларын аңларга ярдәм итүче чы-
ганак буларак, аеруча зур кыйм-
мәткә ия. Аның аккош, торна 
тавышларына охшатып курайда, 
скрипкада гармунда уйналган 
инструменталь яңгырашлар яз-
масы, чыннан да, уникаль ачыш 
булып санала [Макаров, с. 154]. 
XIX гасыр ахыры – ХХ гасыр 
башы тикшеренүчеләре мондый 
үрнәкләрне теркәп бармадылар. 
Инструменталь башкару үр-
нәкләре ачык яңгырашы белән 
башкортларда һәм казакъларда 
нык аерылып тора, ә татарлар-
да ул зур үзәкләрдән бик еракта 
ураншкан авылларда гына күзә-
телә. Солтан Габәшнең халык 
иҗатын өйрәнеп тикшерү оста-
лыгы аркасында гына андый ин-
струменталь яңгыраш үрнәкләре 
теркәлеп, язып калдырылган. Хә-
зер исә андый материалларны та-
бып язу мөмкинлеге юк диярлек.

Солтан Габәши үзенең иҗа ди 
эшчәнлеген 1909 елда башлый. 
Аның беренче иҗади хез мәтләре: 
инструменталь пьесалар, ро-
манслар һәм Г. Тукай белән С. Рә-
миев шигырьләренә җырлар;   
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бераз соңрак, драма спектакль-
ләре өчен үзешчәнлеге белән ае-
рылып торган музыка яза. Соңгы 
әсәре музыкаль теленең моңга 
байлыгы, үзенә бер төрле ладлар 
гармониясенә ия борылыш лары 
белән җәлеп итә. Тагын шуны-
сы кызык лы, С. Габәши, кайчан-
дыр, бик популяр саналган ме-
лодекламация жанрына (әмма ул 
чакта композитор «аңа әһәмият 
бирмәгән була») бик еш мөрәҗә-
гать итә. Ул аларны беркайчан 
да тоташ язып алмый, ә карала-
ма-шпаргалка рәвешендә генә 
теркәп бара, һәм, әлбәттә инде 
алар бик тиз югала торган була-
лар. Композиторның «Таһир – 

Зөһрә», «Бүз егет», «За стенами 
Старой Казани», «Җир уллары», 
«Сак-Сок» һ.б. музыкаль драма-
ларны сәхнәгә чыгару өлкәсен-
дәге эшчәнлеге дә игътибарга 
лаек. Аларда яңгыраган кайбер 
көйләре, фольклорлашып, халык 
иҗаты рәвешендә татар җәмәгать-
челеге көнкүрешенә үрелеп китә.

Бу мәкаләдә Солтан Габәши 
образындагы күптавышлы фи-
керләүгә сәләтле феноменның 
хор иҗаты өлкәсендәге кайбер 
үзенчәлекләренә тукталып үтү 
урынлы булыр. Хор өчен әсәрләр 
иҗат итә башлаганчы, С. Габә-
ши шактый гына композитор-
лык тәҗрибәсе туплап өлгергән, 
инструменталь һәм вокаль әсәр-
ләре дөнья күргән, театр поста-
новкалары өчен берничә музыка 
язган була инде. Шулардан Г. Ис-
хакыйның «Зөләйха» (1917), 
Ф. Борнашның «Таһир-Зөһрә» 
(1918) спектакльләре С. Габә-
ши тарафыннан иҗат ителгән 
хор номерлары белән җанлан-
дырыла. Алар, композитор үзе 

әйткәнчә, унисон җырлау була, 
ягъни «тавышларга бүленмичә» 
җырлана [Яңалиф, б. 68]. Ул үзе-
нең хор өчен язган әсәрләрен 
«Кыйгак-кыйгак» дигән җырдан 
саный башлый, һәм, тавышлар 
өчен язылган көйләр фактурасын 
истә тотып, «күптавышлы» хор 
дип билгеләп бара [ОРТ ИЯЛИ.  
Ф. 60, оп. 1].

Шунысын дә әйтеп үтәргә 
ки рәк, Солтан Габәшинең хор 
өчен иҗат иткән әсәрләренең 
күпчелеге татар халык җырларын 
күптавышлы итеп эшкәртүдән 
гыйбарәт. Аның чыганакларын 
композиторның шәһәр татарла-
рыннан кайчандыр үзе язып ал-
ган көнкүреш җырлары тәшкил 
итә [Бражник, с. 173]. 

Музыка белгече Ф. Салито-
ва фикеренчә, Солтан Габәши 
музыкасы белән бизәлгән спек-
такльләр татар музыкаль драма-
сының кайбер характерлы үзен-
чәлекләренә ия, алар, еллар уз-
гач, Салих Сәйдәшев иҗатында 
үз биеклеген яулый [Салитова, 
с. 194]. Композиторның спек-
такльләргә язган музыкасының 
уңышы аның фольклор беле-
ме югары булу белән дә бәйле. 
Ул аларны иҗат иткәндә татар 
халык җырларындагы кайбер 
өземтәләрдән, яки аларны хор 
өчен эшкәртүдә башлангыч чы-
ганаклардан оста файдалана, йә 
булмаса, аларны европача яңа 
лад гармоникасы рәвешендә кул-
лана, яки үз музыкасын халык 
көйләре стиленә сала.

Театр өчен иҗат ителгән му-
зыкаль әсәрләрнең безнең көн-
нәргә кадәр сакланып калган 
өле ше аларның татар музыкаль 
фольклоры (аеруча озын көй 
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жанры, мөнәҗәтләр һәм бәетләр-
нең китаби башкарылуы) элемен-
ты традицияләренә тугрылыгын 
раслый.

Композиторның Көнчыгыш 
халыклары сәнгате белән нык 
кызыксынуын билгеләп үтәргә 
кирәк. С. Габәшинең театр өчен 
иҗат иткән музыкаль әсәрләре 
композиторның замандашла-
ры даирәсе өчен генә киң мәгъ-
лүм, бүгенге буын алар хакында 
хәбәрдар түгел. Шуңа да кара-
мастан, алар профессиональ му-
зыка сәнгате үсешендә мөһим 
фактор булып санала.

1923 елда С. Габәши, Г. Әл-
мөхәммәтов һәм В. Виноградов 
составындагы авторлар коллек-
тивы «Сания» операсы (Г. Әл-
мөхәммәтовның шул исемдә-
ге либреттосы буенча) өстендә 
эшли башлыйлар. Спектакльне 
әзерләүдә дирижер А. Литвинов, 
рәссам П. Сперанский, балетмей-
стер Ю. Муко, җырчылар Г. Әл-
мөхәммәтов, З. Байрашева, Р. Са-
дыйкова, А. Хисамов, хор һәм 
Көнчыгыш музыкаль техникумы 
укучылары оркестры катнаша. 
Аның премьерасы 1925 елның 
25 июнендә була, һәм ул ТАССР 
төзелүнең 5 еллыгына багышла-
на. Солтан Габәшинең бу опера-
ның постановкасын әзерләүдә 
композитор, музыкаль тәнкый-
тьче, музыкантларның тулы бер 
буынын тәрбияләп чыгарган пе-
дагог булып кына түгел, ә оеш-
тыручы һәм, хәтта, башкаручы 
буларак та катнашуы мәгълүм. 
Операның мелодиясе нигезен, 

халык көйләре белән бергә, ав-
торның татар, башкорт лирик 
җырлары стиленә охшатып иҗат 
иткән, әлегә кадәр кабатланма-
ган әсәрләре тәшкил итә. Опе-
рада төп урынны, ул чор музыка 
сәнгате өчен әле яңалык булган, 
хор номерлары били. Аерым 
жанрларны чагылдырган сәхнә 
күренешләрендә фольклор мо-
тивлары яңгырау да халык чы-
ганаклары йогынтысының ачык 
мисалы булып тора. Баш герой-
лар – Сания белән Зыяның орна-
ментикага бай вокаль партияләре 
көчле лиризм белән сугарылган. 
Мәсәлән, Зыяның Сания белән 
очрашуын көткәндәге ариясен-
дә башкорт җыры «Коңгор бага» 
көе элементлары чагыла [Исан-
бет, с. 15]1.

Вариацияләр белән үрелеп 
барган куплет формасында бу-
луына карамастан, озын көйгә 
якын торган күп арияләр күрене-
шләрдәге характеры һәм максаты 
белән классик операның сәхнә 
вокал формасына тәңгәлләшәләр. 
Операның күптөрле мелодик һәм 
жанр башлангычлары, һичсүз-
сез, аның авторларының музы-
каль телне халык күңеленә якын 
итәргә омтылышын чагылдыра. 
Әсәрдә фольклор тематикасы-
ның төрлелеген «Сания» опе-
расы персонажларының аерым 
эпизодик вокаль номерларында 
күзәтергә була.

Гөлбикә образы шул ягы 
белән истә кала. Авторлар бу 
музыкаль образның мелизмнар-
га бай җыры мелодиясен дини 

1 И. Илялов аңлатканча, 1938 елдан соң, Г. Әлмөхәммәтов исеменә яшерен тыелу 
кертелгәч, композиторның бу әсәре халыкныкы дип йөртелә, шуның белән бергә репер-
туарда башкорт башкаручылары сакланып кала.
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«Мөхәммәдия» көенә нигезләп 
иҗат итәләр. Гөлбикәнең музы-
каль фразаларында озын көйле 
«Зиләйлүк»тәге сузып җырла-
на торган борылышлар да, кызу 
ритмлы, импулсив («Пар ат»та-
гы кебек) яңгырашлы урыннар 
да бар. Гомумән, операда җыр-
ның строфалылыгы, бик урын-
лы рәвештә, җанр эпизодларына 
бәйләнешле итеп бирелеүе күзә-
телә. Опера авторлары татар һәм 
башкрот көйләрендәге интона-
цион материалдан иркен фай-
даланып, интуитив рәвештә, ту-
рыдан-туры үсешкә омтылалар. 
Шуның белән бергә, опера автор-
лары төрле җырлардагы аерым 
интонацияләрне берсенә берсен 
кушалар, аңа үзләренең мелодик 
материалларын да өстиләр.

Операдагы кайбер гадәти 
җитешсезлекләрне аны иҗат итү 
чоры һәм шул чордагы шартлар 
белән бәйләргә кирәк. Милли 
операларның барлыкка килүе, 
музыкаль культураларның күп-
челеге өчен, билгеле бер этап-
та озакка сузылган эволюцион 
үсеш белән характерлы. «Са-
ния» операсы – көйне гармун-
чыга кушылып бер кеше башка-
ру шартларында, аны традицион 
һәм Европаның классик музыка-
сына нигезләнгән яңа тасвирый 
чаралар белән баету нәтиҗә-
сендә барлыкка килгән әсәр. 
Шуны да билгеләп үтү мөһим, 
опера авторларының күп кенә 
сәнгати табышлары татар ком-
позиторларына музыкаль фор-
малар һәм опералар иҗат итүгә  
юл салды.

1930 елда премьерасы күрсә-
телгән «Эшче» операсының сю-
жеты нигезен 1905–1907 еллар 

рус буржуаз-демократик инкый-
лабы чорында барган вакыйгалар 
тәшкил итә. М. Фәйзиллаева бил-
геләп үткәнчә, «Если в первой 
опере композиторы очень осто-
рожно обращались с народной 
песней, в точности сохраняя её 
структуру, то здесь «Тэфтилэу», 
заключена в стройную трёхчаст-
ную форму, крайние части кото-
рой являются куплетами песни, 
середина – развивающего типа» 
[Файзуллаева, с. 33].

Шунысы кызыклы, дүртенче 
пәрдәдә хореографик сюитадагы 
балет номеры Ф. Яруллинның 
«Шү рәле» балетындагы вальс 
ритмына салынган «Тәфтиләү» 
көен куллануның беренче үрнә-
ген тәшкил итә. Операның бию 
күренешләрендә дә, җыр номер-
ларында да вакыйганың мөһим 
драматургик мизгелләрен тасвир-
лаганда кулланылган халык көй-
ләренә аерым тукталу урынлы 
булыр. Мәсәлән: «Казан сөлгесе» 
көе беренче пәрдәдә баш герой 
Нигъмәтнең хатыны Хәмидә пар-
тиясендә яңгырый; Себер татар-
ларының «Тамчы тама» җыры 
халыкның музыкаль бәясен тәш-
кил итә. Операдагы кайбер ария-
ләр һәм хор күренешләре баш-
кортларның җырларын һәм бию 
көйләрен хәтерләтә. Шуны да 
билгеләп үтү мөһим, бу опера ре-
волюцион көрәшнең массакүләм 
сәхнә күренешләре белән ае-
рылып тора, аларда беренче 
мәртәбә, музыкаль тема буларак, 
«Марсельеза» һәм «Интернацио-
нал» чыгыш ясый.

«Эшче» операсының музы-
каль теле шактый төрле. Автор-
лар милли сәнгатьтә әлегә кадәр 
тиңдәше булмаган яңа темалар 
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тудыру өчен, традицион пен-
татоника кысаларыннан аңлы 
рәвештә чыгарга тырышалар. 
Мисал итеп, чын халыкчан пер-
сонаж сыйфатында Гали бабай-
ны һәм беренче күренешнең төп 
герое Шаһибәкне китерергә була. 
Операның дүртенче пәрдәсен-
дә рус-япон сугышы вакытында 
иҗат ителгән татар халык җыры 
«Порт-Артур» көеннән файдала-
нылуы истә кала. Халыкның су-
гышка карата тискәре йогынты-
сын ассоцияцияләү өчен, автор-
лар махсус рәвештә шушы җырга 
мөрәҗәгать итәләр.

«Сания» һәм «Эшче» опе-
раларының әһәмияте хакында 
1986 елда ук инде музыка белге-
че М. Нигъмәтҗанов болай дип 
яза: «они свидетельствовали о 
возможности создания татарской 

оперы на основе национального 
мелоса и опыта оперной класси-
ки» [Нигмедзянов, с. 41].

Йомгаклап, шуны әйтергә 
кирәк, композиторның иҗаты, 
халыкның музыкаль традиция-
ләре белән Европа классик музы-
касы чараларын кушуда беренче 
омтылышны ясаучы буларак, та-
тар музыкаль сәнгатенең билге-
ле бер дәрәҗәдәге фундаментын 
тәшкил итә һәм аның үсешен-
дәге төп юнәлешләрнең берсен 
били. Солтан Габәшинең музы-
каль мирасы күп ягы белән татар 
профессиональ музыкаль сәнгате 
формалашуга яңача якын килергә 
мөмкнлек бирә. Аның күпкырлы 
эшчәнлеге сәнгать белеме, музы-
ка белеме һәм музыкаль фольк-
лористика өлкәсендә үзенең ак-
туальлеген югалтмый.
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Н.Җ. Айдаров 

МУЗЫКАГА БАГЫШЛАНГАН ГОМЕР  
Җ.К. Айдровның хәтер сандыгыннан

В статье представлены архивные материалы Ж.К. Айдарова – участника 
первого исполнения в блокадном Ленинграде 7-й симфонии. Д. Д. Шостаковича. 
Освещается процесс подготовки легендарной премьеры 9 августа 1942 года, 
работа с дирижером К.И. Элиасбергом, быт и творческая жизнь оркестра 
Радиокомитета. Воспоминания музыканта публикуются впервые.

Ключевые слова: 7-я симфония, Д. Л. Шостакович, К. И. Элиасберг, 
 блокада.

«Каждый раз по пути в Ле-
нинград на очередную го-

довщину исполнения Седьмой 
симфонии я невольно задумыва-
юсь: «Боже! Неужели это было? 
Неужели истерзанные войной и 
голодом мы были способны до-
стойно воспроизвести партиту-
ру сложнейшего произведения?» 
Но, придя в белоколонный Боль-
шой зал филармонии, увидев там 
портреты Шостаковича и ди-
рижера Элиасберга, обняв, увы, 
немногих коллег, уже не сомнева-
ешься – было»1.

Бу юлларның авторы Җәүдәт 
Кәрәмәтулла улы Айдаров (1918–
2000) легендар вакыйгада – Ле-
нинград блокадасы көннәрендә 
Д.Д. Шостаковичның Җиденче 
симфониясен беренче башкару-
да катнашкан шәхес. Аның тор-
мышы көтелмәгән борылыш-
ларга бай. Совет хакимиятенең 
беренче елларында Үзбәкстанга 
сөргенгә озатылган мулланың 
улы Җәүдәт музыкант була...

Җәүдәт Айдаров ун яшендә 
чакта Ташкентка килеп чыга. Ул 
да, әти-әнисе тәрбиясеннән ае-
рылган меңнәрчә балалар кебек, 

балалар йортына барып эләгә. 
Анда ул язмыш ихтыяры белән 
үзенең талантына юл ача һәм 
профессиясен таба. Кечкенәдән 
музыкага сәләтле Җәүдәт ба-
лалар йорты каршында оешты-
рылган тынлы инструментлар 
оркестрына трубачы булып бил-
геләнә. Уңышлары да озак көт-
терми: Айдаровның сәләтен бик 
тиз абайлап алалар. Ул хәрби ма-
неврлар вакытында атаклы пол-
ководецлар С.М. Буденный бе-
лән О.И. Городовиков каршында 
кавалерия сигналларын уйный. 
Әмма, җәрәхәтләнү сәбәпле, Ай-
даровка, трубаны гына түгел, 
башка тынлы уен коралларын да 
калдырырга туры килә, һәм яшь 
музыкант бик тиз арада бәрмә 
уен коралларын үзләштерә.

Үзенең укытучысы Анатолий 
Тольский киңәше белән Айдров 
Ташкентта яңа гына ачылган опе-
ра һәм балет театры оркестрында 
уйный башлый. Ә бер елдан соң 
ул оркестрант юлын Горький һәм 
Киев шәһәрләре театрларында 
дәвам итә, шул заманның күре-
нек ле дирижерлары җитәкчеле-
гендә концертларда чыгышлар 
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ясый. Музыкантның осталыгы 
арта һәм аның 1937 елда Ленин-
градның Киров исемендәге (хә-
зер Мария) театрына (конкурсны 
уңышлы узып) эшкә урнашуы да 
очраклы хәл түгел. Бер үк вакыт-
та Айдаров М.П. Мусоргский 
исемендәге музыкаль көллият 
студенты да (А.И. Чулюкинның 
бәрмә инструментлар классын-
да) була.

Бөек Ватан сугышы башлан-
ганда Җәүдәт Айдаров Ленин-
град хәрби комендатурасы үрнәк 
оркестрында эшли. Камалышта 
калган Ленинград халкы белән 
бергә, ул да шәһәрне саклап ка-
луга булыша: ныгытмалар төзе-
лешендә катнаша, һава һөҗүменә 
каршы оештырылган җирле ко-
мандада экспедитор вазифасын 
башкара. 1941 елның 16 июлендә 
әнисенә язган хатында болай ди: 
«После объявления войны рабо-
таем как комендантская команда. 
Насчёт отправки на фронт ничего 
не слышно пока»2 . Бу тема шулай 
ачык хәлдә кала – аны алгы сы-
зыкка җибәрмиләр, ул «музыкаль 
фронт сугышчысы» бурычын 
үтәвен дәвам итә. Җ.К. Айдаров-
ның туганнарына язган сакла-
нып калган хатларында «барысы 
да тәртиптә», «сау-сәламәтмен» 

дигән юлларны еш очратабыз, 
әмма, чынлыкта аның хәлләре 
яхшы булмый. Күрәсең, кама-
лыштагы Ленинградтан җи-
бәрелгән хатларда рухландыргыч 
сүзләр, шәһәр турында гомуми 
мәгълүматлар гына язу рөхсәт 
ителгәндер, чөнки барлык корре-
спонденцияләр дә хәрби цензура 
контроле аша уза торган була. 
Шуңа күрә Җәүдәт тә күргән га-
заплары хакында сугыш беткән-
нән соң гына сөйли.

Блокада чорының иң авыры 
1941–1942 еллар кышына туры 
килә. Ачлык һәм зәһәр суыклар, 
бомбага һәм артиллерия утына 
дучар ителү ленинградлыларның 
үзәгенә үтә. Җәүдәт Кәрәмәтулла 
улы сөйләвенчә, иптәшләре белән 
ул да, чарасызлыктан, «рус ру-
леткасы» уены белән мавыгалар. 
Пис толет бер патрон белән ко-
рыла, барабанны әйләндергәннән 
соң аны чигәгә куеп, курогын ба-
салар – «йә исән каласың, йә юк». 
«Һәрчак коточкыч булып пистолет 
аткан тавыш чыга, һәм шуннан 
соң син тагын исән...» Әмма тиз-
дән бу мәгънәсез уен туктатыла: 
анда катнашучыларның барысын 
да гаупвахтага утырталар. Гаилә 
хроникасында башка хатирәләр 
дә саклана: клейстр пешерү про-

цессы һәм аны куллану, 
соядан шпрот ясау, тире 
каештан аш пешерү, 
200 грамм блокада ик-
мәге өчен чиратлар 
тору, йорт түбәләрендә 
дежур торып, фашист-
лар авиа циясе ташла-
ган яндыргыч бомба-
ларны сүндерә бару, 
әсир төш кән немец сол-
датларын конвоирлау...
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Камалышның беренче кы-
шында кичергән коточкыч авы-
рлыкларга карамастан, Айдаров 
исән кала, аның тормышы зур 
үзгә решләр кичерә. 1942 елның 
язында махсус указ нигезендә 
ул, вакытлыча, К.И. Элиасберг 
оркестрына билгеләнә, аның җи-
тәкчелегендә Д.Д. Шостакович-
ның Җиденче симфониясен баш-
каруга әзерлек барган чак була. 
1942 елның җәендә һәркөн дияр-
лек репетиция уздырыла. Алар-
ның ничек үткәрелүе турында 
Җәүдәт Кәрәмәтулла улы болай 
яза: «Было очень голодно, холод-
но. Люди обессилены. Почти все 
музыканты жили в здании ради-
окомитета на казарменном поло-
жении. Все мы были солдатами 
МПВО. Во время налетов авиа-
ции дежурили на крышах и туши-
ли зажигательные бомбы. Репети-
ровать подряд 3–4 часа не было 
сил. Губы у духовиков, руки у 
музыкантов плохо подчинялись 
музыке. Репетировали в 3 при-
ема понемногу. Но К.И. Элиас-
берг – дирижёр требовательный, 
строгий, хотя сам тоже обесси-
ленный, похожий на вопроси-
тельный знак – умел добиваться 
чистого звучания и верного инто-
нирования»3.

Җиденче симфония репети-
цияләре вакытында барабанчы 
тормышында фаҗигале хәл дә 
килеп чыга. Бер көнне ул репети-
циягә килми. К.И. Элиасбергның 
«Ударник кая?» дигән соравына 
«Ул үлекләр бүлмәсендә», дип 
җавап бирәләр. Дирижер, ышан-
мыйча, тикшерергә үзе китә. 
Җ.К. Айдаров, чыннан да, ачлык-
тан аңын югалтып, мәетләр ара-
сында ята икән. Аны терелтәләр; 

өстәмә бер сынык ипи аңа көч 
өсти, үлемнән коткарып кала. Бу 
вакыйга музыкант күңеленә го-
мерлеккә сеңә.

Тыныч заманнар өчен кеше 
ышанмаслык очраклар блокадада 
калган оркестрантларның хәлен 
үзенән-үзе билгели. Әйтик, ма-
ракасның «тавыш эчлеге» (мә-
гълүм булганча, анда үсемлек 
орлыклары – гадәттә барчак яки 
карабодай салына) үзенең туры-
дан-туры максатында, ягъни азык 
буларак файдаланыла. Ә үсемлек 
орлыкларын кадаклар алышты-
ра... К.И. Элиасберг, репетиция 
вакытында башка төрле тембр 
яңгыравын ишетеп, гаеплеләрнең 
хәлне төзәтүен таләп итә.

1942 елның 9 августында 
булган премьераның ничек узуы 
хакында Җәүдәт Кәрәмәтулла 
улы төрле иҗади кичәләрдә күп 
тапкырлар сөйли. Бу мәкаләдә 
музыкантның шәхси архивын-
дагы истәлекләрдән түбәндәге 
өзек не тәкъдим итәбез.

«Я, как участник первого 
исполнения 7-й симфонии Шо-
стаковича в Ленинграде, всегда, 
когда меня просят рассказать об 
этом, выполняю просьбу с волне-
нием, с чувством большой ответ-
ственности. Ибо это не просто 
рассказ о большом историческом 
событии в жизни советской му-
зыки. Это – низкий поклон перед 
светлой памятью погибших во 
время блокады музыкантов, низ-
кий поклон перед светлой памя-
тью гениального композитора на-
шей эпохи Дмитрия Дмитриеви-
ча Шостаковича, низкий поклон 
перед памятью замечательного 
дирижера Элиасберга. Именно 
они, ленинградские музыканты, 
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вместе с бойцами Ленинградско-
го фронта, показали стойкость, 
мужество советских людей.

Первое исполнение 7-й сим-
фонии – и для меня незабывае-
мое событие на всю жизнь.

А было это так. Идут оже-
сточённые бои. Враг стремится 
в Ленинград. В начале августа 
1941 года дан приказ эвакуи-
ровать творческие коллективы. 
Эвакуировался Заслуженный 
коллектив республики – симфо-
нический оркестр Ленинградской 
Филармонии в г. Новосибирск, в 
Пермь – Театр оперы и  балета 
им. СМ. Кирова, в Оренбург – 
Малый Оперный театр. Консер-
ватория была эвакуирована в 
Ташкент.

Большой симфонический 
оркестр Ленинградского Радио-
комитета и Театра музыкальной 
комедии – единственный музы-
кальный коллектив – остался в 
осаждённом Ленинграде. Ор-
кестр каждый день выступал 
по Радио. Обратим внимание 
на то обстоятельство, что тогда 
не было записи на магнитофон. 
Было ежедневное, ежеминутное 
живое непосредственное вы-
ступление у микрофона! Сим-
фонический оркестр ежедневно 
играл. В программе – Чайков-
ский, Глазунов, Бетховен, Мо-
царт, Брамс... Ленинградские 
музыкальные передачи трансли-
ровались для Англии, Франции... 
Весь мир знал, что Ленинград 
борется, что в Ленинграде жизнь 
кипит.

Оркестр работал под управ-
лением крупного дирижера – 
Карла Ильича Элиасберга. Он, 
как большой, эрудированный, 

высококвалифицированный и 
одаренный дирижер, умел вести 
оркестр к цели, умел добиваться 
идеального звучания оркестра. 
Он также умел давать возмож-
ность каждому из нас проявлять 
свое творческое отношение к 
произведению. Карл Ильич был 
таким музыкантом, который не 
шел позади композитора, а стре-
мился встать рядом с ним. Сим-
фонические радиоконцерты ча-
сто шли под бомбежкой и артил-
лерийским обстрелом. Почти все 
музыканты жили на казарменном 
положении, состояли в команде 
МПВО – во время воздушных 
налетов дежурили на крышах и 
чердаках, тушили зажигательные 
бомбы.

Недалеко от Радиокомитета 
в гостинице “Астория” создали 
стационар для особо истощен-
ных, дистрофиков. Сюда был 
направлен со своей женой – за-
мечательной пианисткой, кон-
цертмейстером радио, Надеждой 
Дмитриевной Бронниковой, ди-
рижер Карл Ильич Элиасберг. 
Здесь же, в “Астории”, находил-
ся истощенный голодом выдаю-
щийся пианист Владимир Влади-
мирович Софроницкий.

В симфоническом оркестре 
в начале войны было свыше 
100 музыкантов. Каждый день 
смерть уносила их жизни, и орке-
странты рассказывали, что после 
каждой передачи они кого-то уже 
заставали мертвым. Музыкантов 
оставалось мало. Всего 27 чело-
век. Оркестр уже не мог давать 
концерты симфонической музы-
ки. В то время из Куйбышева на 
самолете штаба Ленинградского 
фронта спецрейсом была достав-
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лена партитура 7-й симфонии 
Шостаковича. Симфония, посвя-
щенная Ленинграду, должна зву-
чать в Ленинграде.

Встал вопрос о необходи-
мости пополнения оркестра. Ре-
шили обратиться в штаб Ленин-
градского фронта, ведь многие 
музыканты с оружием в руках 
защищали город. Просьба Радио-
комитета была удовлетворена. 
Музыканты, находившиеся в ар-
мии и во флоте, получили пред-
писание прибыть в Ленинград на 
ул. Малую Садовую, 6 – в Ради-
окомитет, имея при себе музы-
кальные инструменты. Учтите, 
товарищи, это происходило в са-
мое тяжёлое время блокады. Ког-
да были на учете каждый боец, 
каждая винтовка, каждая крошка 
хлеба. Я тоже был откомандиро-
ван из своей воинской части.

Обновленный состав орке-
стра возобновил симфонические 
концерты по радио и выступал в 
знаменитом Большом зале. Ле-

нинградской Филармонии, но-
сящей теперь имя Шостаковича. 
Этому коллективу выпала честь 
первым исполнить в осаждённом 
Ленинграде Седьмую симфонию, 
посвященную городу Ленина.

Это было 9 августа 1942 года, 
в 19 часов. Осажденный Ленин-
град. Поразительная тишина. 
(Перед этим наши артиллеристы 
огнем подавили вражеские бата-
реи, выполняя приказ “80 минут 
тишины”) Зал был переполнен. 
Много было военных, рабочих, 
много интеллигенции. Были на 
концерте известные писатели 
Николай Тихонов, Ольга Берг-
гольц, Всеволод Вишневский и 
другие. Вот на эстраду выходят 
музыканты, кто в гимнастерках, 
кто в кителях, кто в ватниках. 
Музыканты одеты, кто во что. 
Последним выходит наш стро-
гий, требовательный, удивитель-
но обаятельный Карл Ильич. Он 
очень высокий, худой, и от го-
лода, кажется, он согнулся как 
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воп росительный знак. Он поднял 
руки. Дирижерская палочка тря-
сется от волнения. Я исполнял на 
ударных инструментах тему на-
шествия врага и, наверно, с оже-
сточенным чувством ненависти 
к фашизму. Оркестр играл вдох-
новенно. Симфония окончена. 
В зале воцаряется небывалая ти-
шина. Дирижер Элиасберг стоит 
не двигаясь. И вдруг буря апло-
дисментов. Маленькая девочка 
преподносит Элиасбергу букетик 
цветов с запиской: “С призна-
тельностью за сохранение и ис-
полнение музыки в осажденном 
Ленинграде. Семья Шнитнико-
вых”. [...]

Симфония транслировалась 
по радио. Из Москвы в тот же 
вечер Шостакович прислал нам 
телеграмму с поздравлением.

Через 3 года после окончания 
войны в гостинице “Астория” 
произошла встреча Ленинград-
ской интеллигенции с группой 
приехавших из Германии немец-
ких специалистов. Сидящие на 
банкете невольно вспомнили, 
что именно здесь, в “Астории”, 
Гитлер назначил торжественный 
банкет в честь победы над Ле-
нинградом. Уже были отпечата-
ны пригласительные билеты...

Вдруг к Элиасбергу (а он 
был приглашен на этот банкет 
[по случаю завершения Великой 
Отечественной войны и победы 
над фашизмом. – H.A.] подошли 
двое из гостей [бывших совет-
ских бойцов. – H.A.] и попросили 
перейти к другому столику. Один 
из них был крупным инженером, 
он рассказал, что был артиллери-
стом на фронте под Ленинградом 
в Петергофе, что он – любитель 

музыки, слышал все передачи 
симфонического оркестра и даже 
записал даты и программы кон-
цертов.

Он спросил: “Как удалось 
Вам создать в таких нечелове-
ческих условиях первоклассный 
оркестр и сделать так, чтобы он 
играл! Я потрясён!”.

Тогда советский дирижёр 
рассказал, как он зимой 1942 
года лежал на 7-м этаже этого са-
мого здания, как лежали и умира-
ли от голода, дистрофии многие 
музыканты. Элиасберг рассказал, 
как застывшими пальцами зани-
мался на рояле Софроницкий, 
готовя свои программы. Как ему 
самому, падающему от голода, 
люди помогли подняться и встать 
за дирижёрский пульт»4.

Ленинград блокадасында кал-
ган көннәрдән башлап, К.И. Элиас-
берг Айдаров өчен дә, аның 
гаиләсе өчен дә иң якын кеше 
булып китә, алар хатлар алышып 
яшиләр. Язмыш аларны берничә 
мәртәбә очраштыра. Шулар ара-
сыннан күңелендә аеруча хис-
ләр уяткан очрашулары хакында 
Җ.К. Айдаров үзенең мәңге оны-
тылмас укытучысының, өлкән 
иптәше, дустының якты истәле-
генә багышланган хатирәләрен 
язып калдыра.

1970 еллар ахыры датасы 
куелган түбәндәге документта 
авторның үз стиле тулысынча 
саклана, баш һәм юл хәрефләре 
бирелеше генә дөрес язуның бү-
генге нормалары нигезендә би-
релә, күренеп торган хаталар һәм 
төшереп калдырылган тыныш 
билгеләре махсус искәртеп үтелә. 
(Текст, автор үзе язганча, рус те-
лендә тәкъдим ителә. – Ред.).
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«Великий мастер оркестра
Первые впечатления у музы-

кантов – самые сильные и очень 
стойкие. Они обычно остаются 
на всю жизнь. И хотя мои встре-
чи с К.И. Элиасбергом не были 
постоянными, он сохранился в 
памяти как великий мастер ор-
кестра, как заботливый педагог и 
требовательный руководитель.

Знакомство с Большим 
симфоническим оркестром и 
К.И. Элиасбергом произошло 
в 1939 году. Предыстория была 
такова. В начале этого года при 
Ленинградском Радиокомитете 
был организован малый симфо-
нический оркестр. Он целиком 
состоял из артистов симфониче-
ского оркестра Ленинградского 
государственного академическо-
го Театра оперы и балета имени 
С.М. Кирова. А организатором 
и инспектором, точнее, душой 
вновь созданного коллектива му-
зыкантов был М.И. Ратнер – кон-
цертмейстер группы виолонче-
лей. Михаил Исаакович – велико-
лепный музыкант, очень хороший 
человек, отзывчивый товарищ. Он 
пользовался большим уважением 
оркестра. Главным дирижером 
был Семен Осипович Брог. Он 
остался в моей памяти как чело-
век большой культуры и интелли-
гентности. В этот Малый симфо-
нический оркестр приглашен был 
и я. В то время не было еще даже 
понятия о записи. Оркестр высту-
пал непосредственно у микрофо-
на. Исполнение было, как сейчас 
говорят, “живым”. Оно шло пря-
мо в эфир. Наш малый симфони-
ческий оркестр, в основном, ис-
полнял произведения популярной 
классической музыки. [...]

Видимо, меня заметили на 
радио, и однажды инспектор БСО 
Алексей Романович Прессер при-
гласил для участия в исполне-
нии Фантастической симфонии 
Берлиоза партии 2-х литавр в 
IV части симфонии “Шествие на 
казнь”. На репетиции симфонии 
состоялось мое первое знаком-
ство с К.И. Элиасбергом. [...]

Встречи с К. И. Элиасбергом 
вне музыки для меня остались на-
стоящей школой культуры в быту. 
Его короткие, меткие замечания 
не только врезались в память, но 
и принимались, как правило, дей-
ствия. Его отношение к людям, 
к родным, к близким были для 
меня также добрым примером.

Летний день 1943 года. В ред-
кий час, когда не было артилле-
рийского обстрела, К.И. Элиас-
берг предложил мне поехать с 
ним на кладбище, на могилу его 
родителей. Едем. Он и я на вело-
сипедах. Я как-то нечаянно нае-
хал на Карла Ильича. Он выругал 
меня.

Выругал внушительно. Дое-
хали. Подошли к могиле. Помнит-
ся надгробие из белого мрамора. 
Он сел около памятника, на руку 
положил голову и минут 15 сидел 
задумчиво, молчаливо. Я остано-
вился чуть дальше от него. Я не 
смел расспрашивать о его родите-
лях. В его молчании, задумчиво-
сти, казалось, была невысказан-
ная боль утраты  близких.

Карл Ильич особо радовался 
в обществе музыкантов. В [бло-
кадный] Ленинград приехал 
Эмиль Гилельс. Был он у Карла 
Ильича в гостях. Шел радушный 
разговор о музыке И.Ф. Стра-
винского. В этот приезд Эмиль 
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Гилельс исполнил “Петрушку” 
Стравинского. Исполнять Стра-
винского в те годы (1944 г.) было 
большой смелостью.

С 1963 года в городах По-
волжья, где проходила жизнь 
В.И. Ленина, стали проводить 
музыкальный весенний фе-
стиваль Поволжья, посвящен-
ный дню рождения вождя. 
В 1965 году на Ленинский фести-
валь был приглашен Карл Ильич. 
В Казани он дирижировал 9-й 
симфонией Бетховена. Симфо-
нические концерты прошли с не-
бывалым успехом5. Карл Ильич 
радостный пришел к нам домой. 
Много шутил. По татарскому 
обычаю жена моя Зайнаб6 при-
готовила пельмени с бульоном. 
Пельмени мелкие. (Есть обычай 
у татар: чем почетнее гость, тем 
мельче должны быть пельмени). 
Это Карла Ильича рассмешило. 
Он все просил ответить, могут 
ли быть пельмени еще меньше 
размером, чем те, которые были 
в тарелке перед ним.

Нежно говорил о Надежде 
Дмитриевне [Бронниковой]. На-
дежда Дмитриевна, отличная 
пианистка, блестящий концерт-
мейстер Ленинградского радио, 
была для Карла Ильича любящей 
женой, заботливой матерью, на-
стоящим другом, советчиком. 
Я преклоняюсь перед их взаимо-
пониманием.

Настал час расставания. 
Карл Ильич стоит у дверей. На 
нем демисезонное светло-серое 
пальто. Сшито оно очень хоро-
шо, красиво облегает стройную 
фигуру нашего гостя. Мы с же-
ной говорим ему об этом; а он 
нам серьезно отвечает:

– Надо красиво одеваться. 
Все должно быть аккуратно. 
Шьют хорошо в Риге. Заказы-
вать себе одежду я езжу в Ригу. 
Советую и Вам, Джаудат, следи 
за своей стрижкой. И здесь нуж-
на опрятность. Волосы от висков 
должны быть короткими. Это 
придает лицу моложавость и ак-
куратность. Запомни.

Таким веселым разговором 
мы расстались с ним в конце 
апреля 1965 года.

1970 год. Май. Празднуем 
30-летие Победы над фашизмом. 
По приглашению Ленинград-
ской филармонии прилетел я на 
встречу с музыкантами оркестра 
Ленинградского радио. В Доме 
композиторов шёл вечер, посвя-
щенный этому торжеству. Встре-
чаемся с Карлом Ильичем. Он нас 
приглашает к застолью компози-
торов. Первый тост произносит 
Андрей Петров. С воспоминания-
ми о фронтовых поездках с юмо-
ром рассказывает В.П. Соловь-
ев-Седой. Карл Ильич больше 
слушает, говорит мало. На дру-
гой день мы с ним встретились в 
зале Ленинградской филармонии. 
На концерте исполнялась Седь-
мая симфония Д.Д. Шостакови-
ча. Вступительное слово сказал 
М.С. Вайнберг. Зал горячо апло-
дировал первым исполнителям 
Седьмой Симфонии Шостако-
вича в осаждённом Ленинграде 
9 августа 1942 года. В антракте 
слушатели потянулись к музы-
кантам-блокадникам за автогра-
фами. Особо горячо аплодирова-
ли ленинградцы поэту Ольге Бер-
ггольц и К.И. Элиасбергу. В этот 
вечер Карл Ильич не дирижиро-
вал. Почему? Этот вопрос остал-
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ся для меня непонятным. Карл 
Ильич молчал. Молчал он и на 
банкете, состоявшемся после кон-
церта. Какая-то несправедливость 
давила его. Так мы решили с же-
ной. С  грустью вспомнили слова 
Надежды Дмитриевны: “Ему не  
дают работать”.

1974 год, 24-е января. Боль-
шой зал Московской консерва-
тории. Концерт Симфонической 
музыки. В программе Поэма “Па-
мяти жертв блокады Ленинграда” 
для струнных, труб, органа, двух 
фортепиано и ударных Андрея 
Петрова и 9-я симфония Бетхо-
вена. После окончания концерта 
спешу в артистическую. Комна-
та полна гостями. Карл Ильич в 
окружении артистов хора и му-
зыкантов. Горячо его поздравля-
ет И.С. Козловский. Карл Ильич 
счастлив, рад. Он улыбается и го-
ворит, что у него на завтра назна-
чена репетиция и запись, будет 
работа. Ведь Карл Ильич видел 
свое счастье только в творчестве. 
Таким он мне запомнился в по-
следний раз. Берегу программку 
этого концерта с его автографом: 
“Дорогой друг Джаудат! Горячо 
тебя обнимаю, часто вспоминаю 
и желаю тебе доброго здоровья! 
К. Элиасберг. 27/1 1974”»7.

Җ.К. Айдаров гомере буе 
бөтен барлыгы белән сәнгатькә 
хезмәт итә. Педагогик хезмәткә 
күп көч куя, Идел буе регионын-
ның күренекле мәдәни эшлекле-
се дәрәҗәсенә күтәрелә8. Ул чын 
мәгънәсендәге зыялы шәхес. 
Профессионал-музыкантка хас 
булганча, югары интелектуаль 
сыйфатлар аның гомерлек юл-
дашы булып кала. Мөгаен, бу 
очраклылык түгел. Ленинград 

камалышы вакытында кичергән 
газаплары аның характерын ны-
гыта, яшәешнең тәрбиялелек, 
ярдәмчелек, игелеклелек һәм га-
деллек кебек сыйфатлары аның 
шәхесенә тирән тамырлана.

Яшь музыкантлар каршында 
ясаган чыгышларының берсен ул 
мондый юллар белән тәмамлый:

«Мне часто задают вопрос: 
“Как Вы исполняли Седьмую 
симфонию Шостаковича? Вы же 
были все обессиленные?” С тех 
пор прошло более 40 лет. Есте-
ственно, многие детали стерлись 
из памяти. Но одно незабывае-
мо: чувство радости от того, что 
наш симфонический оркестр 
живет, что слушать нас пришли 
Ленинградцы – самые стойкие 
люди страны – и чувство ненави-
сти к фашизму. Эти два чувства 
наполняли нас несказанной си-
лой. Скажу со всей ответствен-
ностью, что мы играли неплохо. 
Симфония звучала убедительно. 
Всем известна истина: судьба 
произведения, его будущее – в 
руках исполнителей. Мы до-
несли до слушателей изуми-
тельное содержание симфонии  
Шостаковича.

Силу нам давала вера в по-
беду. Желание жить и победить 
заставляло нас играть как можно 
лучше. [...]

Из пережитого делаю один 
вывод: велика сила музыки. Она 
объединяет людей, она поднима-
ет людей на подвиг. Если бы мне 
предложили заново начать жить, 
заново выбрать себе профессию, 
я остался бы верен музыке. Стал 
бы музыкантом, но приложил бы 
все свои способности быть еще 
лучшим»9.
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XII ХАЛЫКАРА МӨСЕЛМАН КИНОСЫ  
ФЕСТИВАЛЕНӘ КҮЗӘТҮ

В статье дается обзор XII Казанскому международному фестивалю мусуль-
манского кино. Фестиваль проходит в Казани с 2005 года. В программу фести-
валя отбираются фильмы, отражающие общечеловеческие духовно-нравствен-
ные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротер-
пимости и гуманизма вне зависимости от вероисповедания автора. 

Ключевые слова: фильм, режиссер, фестиваль, картина, номинация, 
 автор. 

2016 елның 5–11 сентябрь 
көннәрендә Казаныбызда XII 
Халыкара мөселман киносы фе-
стивале булып узды. Әлеге фе-
стиваль 2005 елдан бирле узды-
рыла һәм Татарстанның күркәм 
традициясенә әверелде. Бу дәвер 
эчендә Татарстанда исемнәре 
шактый яңгыраган, популярлык 
казанган кино-режиссерлар, кино 
белгечләре булып китте. Елдан-ел 
фестивальдә катнашучыларның, 
тәкъдим ителгән картиналарның 
саны арта бара. Чарада гомум-
кешелек кыйммәтләрен беренче 
планга куйган картиналар тәкъ-
дим ителә. Мөселман киносы  
фестивале, төрле илләр режис-
серларының иҗаты белән та-
нышып, сән гатьнең бу төренә 
дөньякүләм мәдәният киңле-
геннән якын килергә ярдәм итә. 
Фес тиваль программасына ав-
торларның, нинди диндә булуы-
на карамастан, тынычлыкка, иге-
леклелеккә, гаделлеккә өндәүче 
әсәрләрен экранлаштырган ки-
нематографлар эшләре сайла-
на. Быелгы фестивальгә төрле 
ил ләр дән 700 дән артык гариза 

кил гән, конкурс программасына 
фильмнарны кино белгече Сергей 
Лаврентьев җитәкчелегендәге ко-
миссия сайлап алган. Фестиваль 
бүләкләре өчен 33 илдән тулы 
метражлы уен, кыска метражлы 
уен, тулы метражлы документаль, 
кыска метражлы документаль, 
анимацион метражлы фильм но-
минацияләрендә 60 номинант 
көрәште. Татарстаннан 18 фильм 
сайлап алынган иде, конкурс про-
граммасы кысаларында шулар-
ның алтысы күрсәтелде. 

«Халыкара мөселман кино-
сы фестивале кинематография 
ягыннан да, үзара мөнәсәбәт-
ләрне көйләү ягынннан да бик 
үзенчәлекле вакыйга. Монда бик 
борынгы мәдәнияте һәм кино 
өлкәсендә зур традицияләре 
булган илләр тәкъдим ителә», – 
диде фес тивальнең жюри рәисе, 
атаклы кинорежиссер, Россия-
нең халык артисты Александр 
Прошкин. Ул бу проектта әле 
яңа кеше, моңарчы бу чара ту-
рында хәбәрдар булмавын да 
яшер мәде. Жюри рәисе, шулай 
ук, Мө селман киносы фестива-



165Д.Р. Фәрдиева. XII халыкара мөселман киносы фестиваленә күзәтү

ленең илдә үз урынын яулавын, 
башка илләрдә дә кызыксыну 
уятканын бәян итеп узды. Әлеге 
фес тивальнең максаты – Россия 
мәдә ни эшлеклеләренең үзара 
тәҗ рибә уртаклашуы һәм бөтен 
дөнья кинематографистларының 
иҗади казанышларын халыкка 
таныту. Бәйге программасына 
гомумкешелек, рухи-әхлакый 
кыйм мәтләрне һәм мәдәни гореф-
га дәтләрне чагылдырган, төр ле 
диндәге авторларның диннәр-
гә тигез карашын һәм гуманизм 
идеяләрен алга сөргән фильмнар 
сайлап алынган. Быелгы фести-
валь чаралары Россиядә кино елы 
шигаре астында узды. Фильм-
нарга тамашачыларны җәлеп итү 
чаралары да арткан. Фильмнар, 
«Родина» һәм «Мир» кинотеатр-
ларыннан тыш, «Корстон» сәүдә 
үзәге кинотеатрында һәм, берен-
че тапкыр, Иннополиста, «Акт» 
театрында күрсәтелде. 

Алдагы еллардан аермалы 
буларак, быелгы конкурс про-
граммасына сайлап алынган 
фильмнар бу фестивальне үз ит-
кән тамашачылар өчен генә тү-
гел, киң аудитория өчен дә кызы-
клы булды. Фестивальнең үзен-
чәлеге шунда ки: биредә, яшь 
ре жиссерларның фильмнары бе-
лән бергә, инде дөнья күләмен-
дә танылган режиссерларның 
эш ләрен дә күрү мөмкинлеге 
туды. Быелгы фестивальнең те-
матикасын мондый төп юнәлеш-
ләргә аерырга була: традицион 
исламның тарихы, Сүриядәге 
һәм Әфганстандагы сугыш, ае-
рым шәхесләрнең батырлыгы, 
иммигрантлар, бәйсезлек һәм 
суверенитет темалары. Тәкъдим 
ителгән фильмнарның географик 

колачы да шактый киң – Гыйрак, 
Иран, Бәһрейн, Һиндстан, Төр-
кия, Бангладеш, Россия, Әфган-
стан, Франция, Кыргызстан, Ли-
ван, Катар, Таҗикстан, Швеция, 
Мисыр, Беларусь, Грузия, Гарәп 
Әмирлекләре һ.б. 

Фестиваль башланган көнне 
тамашачыларга Иран режиссеры 
Мәҗид Мәҗидинең «Мөхәммәд 
– Аллаһ илчесе» дигән картина-
сы тәкъдим ителде. Фильм кон-
курстан тыш программада күр-
сәтелде, ягъни фестивальне ачып 
җибәрде. Мәҗиди әлеге әсәрен 
ун елга якын төшергән. Фильм 
Мөхәммәд пәйгамбәрнең балача-
гын яктырта һәм ул «Мө хәммәд 
пәйгамбәрнең тормышы» трило-
гиясенең беренче өлеше. Шулай 
ук фильм ислам дине барлыкка 
килүнең Көнбатышта артык бил-
геле булмаган тарихи чорын та-
свирлый. Режиссер Мәҗиди үзе 
бу фильм турында болай сөйли: 
«Мин бу фильм белән бөтен дө-
ньяга рәхмәт өчен җибәрелгән 
Пәйгамбәребезнең шәфкатьлеле-
ге аша Ислам диненең тынычлык, 
мәхәббәт, игелеклелек һәм гуман-
лылык дине икәнлеген күрсәтер-
гә омтылдым. Ислам дине кеше-
нең бөеклеген барыннан да өстен 
куя». Чыннан да, «Мөхәммәд – 
Аллаһ илчесе» фильмы кеше 
шәхесенең бөтен матурлыгын һәм 
гуманлылыгын күрсәтә. Мөхәм-
мәд образы аша тамашачыларга 
Ислам диненең хаклыгы, сафлы-
гы җиткерелә. Гому мән, «Мөхәм-
мәд – Аллаһ илчесе» фильмы, 
югары дәрәҗәдә эшләнүе белән, 
хәзерге Иран кино сәнгатенең 
йөзен ачык күрсәт те һәм Казан 
мөселман кино фестиваленә сим-
волик старт бирде. 



166 ФӘННИ ТАТАРСТАН. 2016. № 4

Фестивальнең төп номина-
циясендә – тулы метражлы уен 
фильмына Сергей Потаповның 
«Божество Дьесегой» (Россия, 
Якутия), Антоний Дончевның 
«Жен щина моей жизни» (Болга-
рия, Гыйрак-Курдистан, Македо-
ния, Румыния), Абу Шахед Эмон-
ның «Җәләл язмышы» (Бангла-
деш), Баянерулның «Норжмаа» 
(Кытай), Досхан Жолжаксынов-
ның «Кунанбай» (Казакъстан), 
Дастан Жапар углы һәм Бакыт 
Мукулның «Ата васыяте» (Кыр-
гызстан) һ.б. картиналар күрсә-
телде. Әлеге номинация филь-
мнары фестиваль бүләкләренең 
күбесенә лаек булды: алар – «Иң 
яхшы ир-ат роле», «Иң яхшы 
тулы метражлы уен фильмы», 
«Иң яхшы тулы метражлы уен 
фильмы операторы», «Иң яхшы 
тулы метражлы уен фильмына 
сценарий», «Иң яхшы хатын-кыз 
роле», «Иң яхшы тулы метражлы 
уен фильмы режиссеры». 

«Иң яхшы тулы метражлы 
уен фильмы» итеп Иран режис-
серы Һади Мохагхехның «Үлем-
сез» картинасы танылды. Би-
редә бөтен гаиләсен югалткан 60 
яшьлек ир-ат турында сүз бара. 
Әлеге фильм «Тулы метражлы 
уен фильмында иң яхшы опе-
ратор» бүләгенә дә ия булды 
(фильм операторы Рузбех Райга). 
«Иң яхшы тулы метражлы уен 
фильмы режиссеры» итеп Яку-
тия дән Сергей Потапов («Боже-
ство Дьесегой» фильмы өчен), 
ә «Иң яхшы сценарий авторы» 
итеп Сербиядән Вук Ршумович 
(«Ничье дитя» картинасы өчен) 
билгеләнде. «Ничье дитя» филь-
мында урманда кыргый булып 
үскән малайның яңа тормыш 

шартларына җайлашуы турында 
сүз бара. Аны балалар йортына 
алып килеп, сугышта катнашты-
ру өчен әзерлиләр. Вакыйга-
ларның мондый көтелмәгән бо-
рылыш алуы тамашачыда шомлы 
тәэсирләр калдыра. 

Фестивальдә аерым урынны 
Ренат Хәбибуллинның «Мәрҗа-
ни мәчете. Гамәлгә ашырылган 
гореф-гадәтләр тарихы» дигән 
фильмы алды. Бу фильм «Кыска 
метражлы документаль фильм» 
номинациясендә катнашып, Ка-
зан шәһәре мэрының махсус 
бүләгенә ия булды. Фильм Мәр-
җани мәчетенең тарихын бәян 
итә. Кино тәнкыйтьчеләре әле-
ге кыска метражлы фильмны 
«тирән мәгълүмат бирүче әсәр» 
дип атады. Ә «Иң яхшы кыска 
метражлы документаль фильм» 
номинациясе җиңүчеләре итеп 
ике фильм билгеләнде – Алижан 
Насыровның «Ата Бәйит» (Кы-
ргызстан) һәм Руслан Вәлиев-
ның «З/К» (Россия, Татарстан). 
«З/К» фильмының героинясы та-
тар кызы Рәйхан Әфган сугышы 
вакытында Кабул госпиталендә 
эшли һәм 1990 елгы вакыйгалар 
турында сөйли. Сугыш утын-
да булып, үлем һәм җәрәхәтлә-
нүләрне күп күргән, яраланган 
солдатларга үз канын биргән кыз, 
үз илендәге үзгәртеп корулар чо-
рында түрәләрнең түбәнсетүе, 
эшендәге хезмәттәшләренең кы-
рын карашлары белән очраша. 

«Ата Бәйит» картинасында 
исә сүз, күренекле язучы Чыңгыз 
Айтматовның атасы (репрессия 
корбаны) Торакул Айтматов кабе-
рен эзләве турында бара (Т. Айт-
матов 1938 елда атып үтерелә). 
Фильм кыска метражлы булганга 
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күрәдер, Ч. Айтматовның үзенә 
аз тукталганнар. 

«Анимацион фильм» номи-
нациясендә Россия авторлары-
ның фильмнары әйдәп барды 
(П. Минаеваның «Душа короля», 
Алена Ребезованың «Долесу», 
Сергей Киаровның «Стрела на-
следия», Марина Карпованың 
«Мама цапля», Елизавета Ста-
рикованың «Никому» картина-
лары). Россия фильмнарыннан 
тыш, әлеге номинациядә Иран, 
Төр кия, Украина авторларының 
эш ләре дә катнашты. 

Гадәти номинацияләрдән 
тыш, быелгы фестивальдә «Яшь 
Россия» дип аталган яңа бәй-
ге номинациясе кертелгән иде. 
Аңа Россия режиссерларының 
төрле жанрлардагы фильмнары 
һәм альманахлары керде. Номи-
нация кысаларында шулай ук 
«Гыйшык алмасы», «Антигона», 
«Пилорама», «Ялгызлык җире», 
«Шишел-мышел» фильмнары 
тәкъдим ителде. Иң яхшы филь-
мнар итеп Кирилл Плетневның 
«Мама» һәм Андрей Носковның 
«Личное дело» картиналары 
 танылды. 

Россия белгечләренең һәм 
кино тәнкыйтьчеләре гильдиясе-
нең махсус бүләген – «Фестиваль 
сөрәненә туры килгән һәм гаилә 
кыйммәтләренә үзенчәлекле ка-
раш өчен» Тунку Мона Ризаның 
(Малайзия) «Күндәмлек» дигән 
фильмы алды. Шулай ук әлеге 
фильм Татарстан Респуб ликасы 
Президентының «Кино сәнга-
тендә кешелеклелек өчен» ди-
гән бүләгенә дә ия булды. Ә «Иң 
яхшы ир-ат роле» бүләген бу 
фильда уйнаган актерлар Хариц 
Хазиг, Иззи Риф, Намрон алды-

лар. «Күндәмлек» фильмы Мона 
Ризаның дебют фильмы булса 
да, ул Казан тамашачыларында 
тирән тәэсирләр калдырды. Кар-
тина аутист балалар темасын як-
тырта, аларның социаль адапта-
цияләнү һәм дөньяви мөнәсәбәт-
ләре турында сөйли. 

Россия кино белгечләренең 
һәм кино тәнкыйтьчеләре гиль-
диясенең «Рәссам язмышына ка-
рата игътибар һәм иҗади бердәм-
лек өчен» дипломына рус-испан 
фильмы «Заговор сумашедших» 
(режиссеры Альгис Арлаускас) 
һәм «Баланың сугышсыз дөньяга 
ышанычын гәүдәләндерү өчен» 
дипломына Сүрия фильмы «Яс-
мин» (режиссеры Әлмөхәммәд 
Кальфум) ия булдылар. Жюри 
шулай ук режиссер Мурад Иб-
раһимбәковны «Дагстаным. Тәү-
бә истигъфар» (Россия, Дагстан) 
фильмы өчен бүләкләде. Фильм 
шагыйрь Рәсүл Гамзатовның 
атаклы китабы «Дагстаным» мо-
тивлары буенча төшерелеп, аның 
тормышын яктырта. Биредә ша-
гыйрь турында туганнары, дус-и-
шләре, сәясәтчеләр, актерлар 
һәм шагыйрьләр үзләренең ис-
тәлекләре белән уртаклашалар. 
Параллель рәвештә шагыйрь ха-
тирәләреннән өзекләр һәм аның 
шигырьләре укыла. 

Башка еллардан аермалы бу-
ларак, быелгы фестивальдә жюри 
ике секциядә эшләде: беренчесе 
төп конкурс программасына кер-
телгән картиналарны тикшерсә, 
икенчесе «Яшь Россия» номина-
циясендә катнашучы әсәрләргә 
бәя бирде. 

Паралелль программаларның 
берсе кысаларында татар әдә-
бияты классиклары М.  Җәлил, 
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Г. Тукай, Г. Әпсәләмов иҗатла-
рына багышланган фильмнар 
күрсәтелде («Моабит дәфтәре», 
«Батырлык гасырларда кала», 
«Тукай», «Шүрәле», «Сүнмәс 
утлар», «Фильм турында фильм. 
Ак чәчәкләр»). Шулай ук таныл-
ган режиссерлар Сиддик Бармак, 
Алексей Барыкин, Александр 
Прошкин, Усман Сапаровлар тө-
шергән фильмнарның ретроспек-
тивасы тәкъдим ителде. 

Фестивальнең белем бирү 
өлешен «Кино заманы II» форумы 
тәшкил итте. 2015 елда ул берен-
че тапкыр уздырылды һәм про-
фесионаллар тарафыннан уңай 
бәя алып, зур кызыксыну уяткан 
иде. Быелгы форумда исә Рос-
сиянең төрле кино мәктәп лә ре, 
шул исәптән Никита Михалков 

академиясе мөгаллимнә реннән 
төрле презентацияләр һәм мастер 
класслар уздырылды. Шулай ук 
фестивальдә катнашучылар белән 
иҗади очрашулар, актуаль кино 
мәсьәләлере нә багышланган тү-
гәрәк өстәлләр һәм пресс-конфе-
ренцияләр уздырылды. 

Җиде көн дәвамында барган 
кинофестивальнең ябылу танта-
насы М. Җәлил исемендәге Татар 
дәүләт опера һәм балет театры 
бинсында булды. Җиңүчеләр-
гә Казан фестивале символы – 
Сөембикә манарасын сурәтләгән 
истәлекле сыннар тапшырылды. 
Мөселман киносы фестивале ел-
дан-ел камилләшә, ә иң мөһиме – 
кыйбласын ачыклый бара. Әлеге 
сыйфат сайлап алынган картина-
ларда да чагылыш таба. 

Фәрдиева Динара Радий кызы,  
филология фәннәре кандидаты, Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият  

һәм сәнгать институтының театр һәм музыка бүлеге фәнни хезмәткәре



169Автор. Название статьи
ЯҢА КИТАПЛАР

АЛИШЕВ С.Х. ГАЛИШАҺ МОРЗА НӘСЕЛЕ

Отзыв посвящен последнему труду известного татарского историка док-
тора исторических наук Саляма Хатиповича Алишева (1929–2015), жанр кото-
рого автор определил как «роман-хроника». В нем повествуется о представите-
лях десяти поколений рода Алишевых (потомков мурзы Галишаха). 
Произ ведение состоит из трех книг, каждому из которых соответствует опреде-
ленная историческая эпоха: вторая половина XVI – XVII вв.; XVIII век и ХIХ – 
первая половина ХХ вв. О жизни и деятельности представителей рода 
С.Х. Алишев повествует на широком историческом фоне, часто привлекая доку-
ментальные источники, а также «деревенские легенды» своих предков. 
Благодаря этому возникает проникновенная картина мира, состоящая из трех 
частей: «история рода», история народа» и «история страны». 

В первой книги «романа-хроники» через образ Галишаха и его сыновей 
воссоздана жизнь татарских мурз, с этнографической точностью излагаются 
сюжеты об основании новой деревни, свадебных обрядах и женитьбе предста-
вителей татарской элиты.

После приписки Петром I татарских мурз в государственные крестьяне, 
потомки мурзы Галишаха превратились в представителей податного сословия. 
Поэтому во второй и третьей книгах «романа-хроники» главные герои – дере-
венские муллы, жизнь и повседневные заботы которых показаны на фоне трудо-
вых забот, горестей и радостей крестьян-хлебопашцев. Автор не уделяет внима-
ния на теологические вопросы и сосредоточился, главным образом, на 
социальном поведении мулл, на их взаимоотношениях с прихожанами. Наряду 
с исполнением религиозных обязанностей, потомки Галишаха во многом вы-
ступают в качестве лидера односельчан, через родственные связи формируют 
клан духовных лиц в округе. Наиболее видным представителем этого клана, 
завоевавшим большой авторитет среди населения, является ишан д. Кизляу 
Губайдулла (1751–1823). Роман завершается рождением в 1929 г. у муллы 
Хатипа сына Саляма. 

Написание историком-профессионалом историко-художественного произ-
ведения требует определенной смелости. Как правило, творческое начало, фан-
тазия писателя и историческая реальность – несовместимые вещи, очень часто 
противоречат друг другу. «Роман-хроника» С.Х. Алишева в этом отношении 
представляет исключение: мысли историка и писателя взаимно дополняют друг 
друга. В этом, на наш взгляд, заключается успех исторического произведения, 
посвященного представителям рода мурзы Галишаха. 

Ключевые слова: род мурзы Галишаха, С.Х. Алишев, исторический ро-
ман, ишаны, муллы. 

Күренекле татар тарихчы-
сы Сәлам Хатыйп улы Алишев 
мөселман өммәтендәге татар 
мор заларының язмышларына 
багышланган мәкаләсендә алар-
ның, Россиядәге яңа иҗтима-
гый-сәяси шартларга яраклашып, 
бер өлеше – сәүдәгәр, икенче 

төр кеме – руханилар, өченче лә-
ре игенчеләр булып китүен шә-
рех ләгән иде. Үзе морзалар нә-
селеннән булган галим мондый 
нәтиҗәне тарихи чыганак лар ны 
өйрәнеп кенә түгел, ә үз нә сел-
нә сәбәтенең үткәнен дә яхшы 
белгән хәлдә ясаган икән. 
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2009 елның 24 мартында 
Ш. Мәрҗани исемендәге Тарих 
институтында тарих фәннәре 
докторы Сәлам Хатыйп улы-
ның 80 еллык юбилее уңаеннан 
«XV–XIX гасырларда Урта Идел 
төбә ге халыкларның тарихи яз-
мышлары» исемле бөтенроссия 
фән ни практик-конференциясе 
уздырылган иде. Шушы фәнни 
чарада юбиляр «Галишаһ мор-
за нәселе» исемле темага доклад 
укыды, һәм ул конференция мате-
риалларында басылып та чыкты. 
Әле ге доклад галимнең үз нәсел 
тарихына кагыла: «Мин үземнең 
шәҗәрәне төрлечә тикшереп ка-
радым. Бер яктан Ш. Мәрҗани, 
Риза казый Фәхретдин язмала-
ры, икенче яктан җир-йорт, җан 
исәбен алу язмалары (писцовые, 
переписные книги и ревизские 
сказки) белән чагыштырып ка-
радым. Ш. Мәрҗани үзенең ата-
клы «Мөс тә фадел–әхбар...» ки-
табында бу шәҗәрәне Нигъмә-
тулла хәз рәттән башлый һәм 
аны Гали шаһ – Галиш – Алиш 
морза белән тәмамлый. Гали-
шаһны Ш. Мәрҗани Тау ягын-
дагы (Дагстан яисә Җәбәлстан 
дип тә атаганнар) Шонгаты – 
Олы Әтрәч авылыннан ди. Олы 
Әтрәч XIV гасырда болгарлар-
ның әмирлек үзәге булган. Аңда 
Исан дигән әмир акча да сукты-
рган. Безнеңчә шәҗәрә болай 
була: Галишаһ (җир-йорт исәбен 
алу ке нәгәсе – «писцовая кни-
га» буенча, XVI йөзнең икенче 
яртысы – XVII йөзнең беренче 
яртысы), аның улы Әлмәтулла 
(XVII гасыр ның беренче ярты-
сы). Ул «болгар бабаларыбызның 
урынын яңадан үзләштерәм», дип 
Кама аръягына чыгып, Мораса 

елгасына Гәрәй суы кушылган 
җиргә каршы, хәзерге Иске Әлмәт 
авылын төзи... балалары Сөрмәт, 
Килка, Өрмәмеш, Нурмый була. 
Шулардан улы Сөрмәт (1620 ел-
ларда туып, шул гасыр ахырында 
үлә) Сәмәрканд шәһәрендә укый, 
Коръән хафиз, ягъни Коръәнне 
яттан белүче була. Сөрмәт улы 
Ибраһим (1690–1780) – 1744 елгы 
сан алу буенча аның балалары: 
Хөсәен – 20, Җәгъфәр дигәне – 
15, Зәйни – 12 яшьтә булалар. Җә-
гъфәр (1729–1796) – зур галим, 
китаплар авторы...».

Юбилейдан соң озакта үтми 
Сәлам Хатыйп улы нәсел-нәсәбә-
те хакында «Галишаһ морза 
нәселе» исемле китап тәмамлый. 
Аннан бер өзек «Петр Беренче 
заманы» исеме астында «Мәга-
риф» журналында (2009, №3) да 
дөнья күргән иде. Кулъязманы 
нәшер итү төрле сәбәпләр белән 
тоткарланды һәм, ниһаять, уз-
ган ел бу әсәр басылып чыкты 
(Алишев С.Х. Галишах морза 
нәселе. Казан: Мәгариф – Вакыт, 
2015. 559 б.). Сәлам Хатыйп улы 
2015 елның 5 маенда фатирында 
миңа яңа гына «табадан төшкән» 
китабын бүләк итте. Олпат га-
лимнең ул көнне минем белән 
бу дөньяда үз миссиясен үтәгән 
кеше буларак сөйләшкәнен мин 
бераз вакыттан соң гына аңла-
дым. Озак та үтмәде, 2015 елның 
23 июнь көнне, Сәлам Хатыйп 
улы вафат булды.

Жанры «роман-хроника» дип 
билгеләнгән китапта Галишаһ 
морза нәселе вәкилләренең Сәлам 
Алишевка алып килүче 10 буы-
ны тасвирлана. Китап, беренче 
чиратта, шушы нәселдән чыккан 
күпсанлы милләтләшләребез өчен 
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зур бүләк (алар арасында Абдулла 
Алиш, журналист Илсөяр Сөн-
кишева һ.б. бар). Бер үк вакытта 
хезмәт татар тарихы белән кызык-
сынучылар өчен дә зур вакыйга. 
Биредә татар элитасына кергән 
ике төркем – морзаларның һәм 
руханиларның – көнкүреше, яз-
мышы яктыртыла. 

Шунысы мөһим, автор текст-
та борынгы бабаларыннан кал-
ган язмаларны, «авыл тарих»ла-
рын, «нәсел тарихлар»ын, га-
резнамәләрне, бәетләрне, халык 
иҗаты үрнәкләрен файдалана, 
халык санын алуга кагылышлы 
чыганаклар аңа күренекле нәсел 
вәкилләренең туган һәм үлгән, 
өйләнгән елларын, гаилә әгъзала-
рының санын, алар яшәгән авыл-
ларда өй-хуҗалык санын терге-
зергә мөмкинлек биргән. 

Автор, тарихи чорларны 
исәп кә алып, әсәрен өч өлешкә 
(китапка) бүлгән. Беренче ки-
тапта XVI–XVII йөзләргә, икен-
чесендә XVIII гасырга, өченче 
китапта ХIХ йөз – ХХ гасырның 
беренче яртысына бәйле вакый-
галар бәян ителә.

С.Х. Алишев Галишаһ нәсе-
ле дәвамчыларының яшәешен, 
кылган гамәлләрен киң тарихи 
фонда яктыртырга омтыла һәм, 
әйтергә кирәк, бу алым уңышлы 
килеп чыккан. Уку барышында 
«нәсел тарихы» – «милләт та-
рихы» – «ил тарихы» чылбыры 
күз алдына килә. 

Иң уңышлы, «маҗаралы» 
бүлек дип беренче китапны атау 
дөрес булыр. Вакыйгалар ба-
рышы тарихи әдәбиятта «болган-
чык заман» («смутное время») 
дип аталган XVII гасыр башы 
күренешләрен колачлый, Борис 

Годуновның хакимлекне саклап 
калу өчен көрәшен һәм рус ха-
кимияте астында ярты гасыр 
яшәгән Тау ягы тормышын та-
свирлый. Төбәктә тыныч түгел, 
шуңа күрә хакимият авылларда 
йогынтылы кешеләрнең балала-
рын әмәнәт (заложник) итеп кир-
мәннәрдә асрый, шулар аркылы 
халыкны үзенә буйсындыра. Ки-
тапта Зөя кирмәненә Борындык 
авылы мулласының гаиләсеннән 
әмәнәт итеп алынган һәм архи-
мандрит тарафыннан чукынды-
руга ният ителгән, качып китеп, 
1609–1611 елларда ихтилалны 
җитәкләгән һәм, аннары, исемен 
үзгәртеп, хакимияттән эзен җуй-
ган Җангали Шөгеровка бәйле 
сюжет линиясе бирелә. 

Үзләрен «болгар әмирләрен-
нән» дип санаган Галишаһ мор-
зага бәйле сюжет аның атасы Хә-
ким җанның бабасы, Казан ханы 
Сафагәрәйгә каршы чыгып, аның 
белән килешмичә, Иван IV гә 
хезмәткә керүе һәм аңа рус пат-
шасының Кострома шәһәрен-
дә йорт һәм җир бирүе, шулай 
ук Олы Әтрәч авылы янында да 
җирләре булу турында сөйләүдән 
башланып китә. Хәкимҗан морза 
Кострома шәһәрендә, Урта Идел 
буеннан китертелгән йомышлы 
татарлар отряды җитәкчесе бу-
ларак, булачак патша Михаил 
Романовның гаиләсен саклый. 
Аның улы Галишаһ хакимиятнең 
Себер походларында, башка йо-
мышлы татарлар белән бергәләп 
1594 елда нигез салынган Тара 
шәһәрен төзүдә катнаша.

Галишаһка авыру әтисе бе-
лән тарихи ватанына, Олы Әт-
рәч кә кайтырга рөхсәтне кенәз 
Ф.И. Шереметьев бирә. Әтисенә 
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хезмәтләре өчен 500 дисәтинә 
җир биләргә хокук та бирелә. Га-
лишаһ морзаның Олы Әтрәчтәге 
утары төбәк хакимиятенең фили-
алына әйләнеп, аның кул астын-
дагы Тау ягы авылларында көн 
күргән 500 йомышлы хезмәт ит-
кән. Галишаһның, морза булуына 
карамастан, рус хакимияте белән 
риза булмаган мөселманнар, шул 
исәптән качып йөрүче Җангали 
Шөгеров белән аралашуы, аның 
җитәкчелегендәге 1616 елгы йо-
мышлы татарлар һәм ясаклылар 
баш күтәрүенә яшерен ярдәм 
күрсәтүе ул заман татар җәмгыя-
тендә социаль каршылыкларның 
кискен булмавы, һәм төрле кат-
лам вәкилләренең рус хакимия-
тенә карата карашлары шактый 
охшаш булуы турында сөйли. 

Нәсел тарихын сурәтләүдә 
С.Х. Алишев тарихи мәгълүмат-
ларны уңышлы файдалана. Мәсә-
лән, 1646 елгы «Писцовая кни-
га» буенча Казан шәһәрен һәм 
бистәләрен, биредә көн күрүче-
ләрнең кайсы сословие вәкилләре 
булуларын һәм кәсепләрен бик 
оста тасвирлый, Җангали җитәк-
челегендәге ихтилалга бәйле вое-
водалар һәм башка чиновниклар 
язган рапортларны куллана.

Автор Галишаһ морзаның 
улы Әлмәтулланың бер төркем 
кешеләр белән Кама елгасының 
аргы ягында, «болгар бабалары» 
яшәгән урында, яңа авылга (Иске 
Әлмәт) нигез салып күченүе, 
йорт салу күренешләрен мавы-
ктыргыч итеп сурәтләгән. Гому-
мән, китапта XVII гасыр татар 
морзаларының көнкүреше, туй 
йоласы, өйләнү күренешләре эт-
нографик яктан да төгәл бирелүе 
белән игътибарны җәлеп итә. 

Икенче һәм өченче китаплар-
ның төп геройлары – мөселман 
руханилары. Нәсел дәвамчыла-
ры халык арасында үзләренең 
югары дәрәҗәләрен саклый-
лар – алар авыл муллалары бу-
лып китәләр, гыйлем туплау, 
игенчеләрнең балаларын укыту 
һәм тәрбияләү, ислам дине ка-
нуннарын пропагандалау һәм 
авыл халкының әхлагын саклау 
белән шөгыльләнәләр. Рухани-
ларның көнкүреше авыл җәмгы-
яте кысаларында сурәтләнә. 
Шул сәбәпле, авылдагы булган 
вакыйгаларга игътибар бирелә. 
Менә авыл кешеләре илнең яңа 
башкаласын – Петербургны – тө-
зергә ел саен 20 ир-атны эшкә 
җибәрәләр, 1718 елдан, лашман-
нар буларак, империя флотын 
төзү өчен урман кисә һәм чыгара 
башлыйлар, бу авыр эштән мул-
лаларын гына азат итәләр. Шу-
лай итеп, XVIII гасырның икенче 
чирегеннән Галишаһ оныклары 
түбән статуста – крестьян бу-
лып тормыш итә башлыйлар, 
халык аларга «чабаталы морза» 
дигән кушамат тага. Автор би-
редә дә тарихка экскурс ясый, 
XVIII гасырда Урал төбәгендәге 
ихтилаллар турында, хөкүмәт-
нең чукындыру сәясәте, лаш-
маннарның дәүләт алдындагы 
бурыч-йөкләмәләре, дәүләт ре-
формалары һ.б. вакыйгаларны  
бәян итә. 

Морза нәселе вәкилләре ру-
ханилыкны да, дөньявилыкны 
да тигез алып барырга тырыша. 
Иске Әлмәт мулласы Ибра һим-
ның (1690-1762) улы Җәгъ фәр 
(1729–1796) яңа авылга нигез 
сала – Мораса елгасының уң 
ягына чыгып, Яңа Әлмәтне төзи, 
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авылдашларына яңа җир ләр 
алуга ирешә. Гыйлемле гаилә дә 
тәрбияләнгән Җәгъфәрнең улы 
Гобәйдулла (1751–1823) Орен-
бург губернасының Каргалы 
(Сәет) бистәсендә атаклы мәд-
рә сәдә белем алып, Кизләү (Кор-
манай) авылында мәдрәсә ачып, 
гыйлем иясе, ишан буларак дан 
ала, күпсанлы муллалар-мө рит ләр 
тәрбияли. Шулай итеп, XVIII га-
сырның икенче яртысында Га-
лишаһ морза оныклары күрене-
кле рухани-суфый буларак таны-
лалар. Әсәрдә чапанлы Галишаһ 
оныкларының төбәктә руханилар 
кланнары формалаштыруда актив 
катнашулары, ул өйләндереп, кыз 
биреп, туганлык мөнәсәбәтләре 
урнаштыруы ассызыклана. Автор 
фикеренчә, муллаларның үзара 
берләшүе татар милләтенең ое-
шуына зур ярдәм иткән (365 б.). 
Яңа Әлмәт авылы мишәрләренең 
1828 елда беренче тапкыр Сабан-
туен уздырулары бу бәйрәмнең 
тарихи күренеш икәнен тагын бер 
кат раслый.

Китапта шәкертләрнең Ка-
занның Күл буе мәдрәсәсендә 
укуларын, указ алгач, муллалар-
ның тук һәм мәшәкатьле тормы-
шларын оста сурәтләве дә игъти-
барга лаек.

С.Х. Алишев укучы игътиба-
рын данлыклы Гобәйдулла ишан-
га түгел, ә Яңа Әлмәткә мулла 
итеп чакырылган аның улы Ни-
гъмәтуллага (1775–1853) юнәл-
тә. Нигъмәтулла авыл мәктәбен-
дә укыта, татар авылларында 
сирәк күренеш – мәхәлләнең 
җи ләк-җи меш бакчасын булды-
ра. 1812 елда, Франция Россиягә 
каршы сугыш ачкач, Чистайда 
халык алдында мөселманнарны 

Ватанны саклаучы ополчениягә 
язылырга өндәп чыгыш ясый. 
Алдынгы карашлы мулланың ха-
лык арасында таралган «Бәрәң-
генең файдасы» исемле кулъяз-
масы, мөселманнарны хакими-
ятнең яңа чарасына – 1840 нчы 
еллар башында мәҗбүри рәвеш-
тә авылларда бәрәңге утыртуга 
каршы ихтилалдан саклап кала. 
Чыннан да, бу шәхес күпләрнең 
игътибарын җәлеп иткән. Әйтик, 
йортында Казан губернаторы Бо-
ратынскийны кунак иткәндә ул 
үзенең карашлары турында бо-
лай дип сөйли: «Барлык диннәр-
не дә бергә кушылып, дөньяда 
бер генә дин булырга кирәк дигән 
уйны алга сөрәм... Төп ышаныч 
шулай булгач (халыкларның Ал-
ланы бер дип тануы. – И.З.), нигә 
башка төрле вак ышанычларны 
бергә тупламаска. Ләкин мондый 
фикер – ерак киләчәк эше. Икен-
че маддә моннан гыйбарәт. Кеше 
үзенең тууыннан алып табига-
те белән ерткыч түгел. Ә тор-
мышта кайберәүләр, усалланып, 
кеше үтерүгә җитәләр яки икен-
че кешене кыерсыталар. Мин 
усаллыкны шәфкатьлелек белән 
җиңеп булыр дип уйлыйм. Җә-
бер, золым күрсәң, битараф бул, 
усаллыкны усаллык белән җиңеп 
булмый» (434 б.). Мулланың 
икенче фикеренең Нәкышбәндия 
тарикате тәгълимәтенә тәңгәл 
кил гәне күренә.

Автор дини тәгълиматка зур 
игътибар итми, шулай да Рос-
сия Госманлы дәүләте белән су-
гышкан елларда Нигъмәтулла-
ның улы Хәйрулланың (?–1888) 
мөселман мөселман белән сугы-
шырга һәм бер берсенең канын 
түгәргә тиеш түгел дип сөйләве 
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татарларны армиягә бармаска 
этәргән сәбәпләрнең берсе бул-
гандыр дип әйтергә нигез бар. 

Китапта вакыйгалар Хәй-
рулланың улы мулла Хатыйпның 
1929 елда Сәләм исемле малае 
туу белән тәмамлана.

Профессиональ тарихчы-га-
лимнең әдәби-тарихи китап язар-
га алынуы – зур кыюлык сорый 
торган адым. Чөнки иҗади фи-

кер һәм язучының фантазиясе 
белән тарихи чынбарлык тәңгәл 
түгел, гадәттә, еш кына каршы-
лыкка килә. Әйтергә кирәк, бу 
китапта галим һәм язучы фи-
керләре бер-берсен тулылан-
дырып тора. Галишаһ морза 
нәселе дәвамчыларына багыш-
ланган тарихи әсәрнең уңыш-
лы килеп чыгуының төп сәбәбе  
шундадыр.

Заһидуллин Илдус Котдус улы,  
тарих фәннәре докторы, Ш. Мәрҗани исем.  

Тарих институтының яңа заман тарихы бүлеге мөдире.
zagik63@mail.ru 
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ӘХМӘТОВА ДИНӘ. ГАБДУЛЛА ТУКАЙ ФОТОГРАФИЯЛӘРДӘ 
(Ахметова Дина. Габдулла Тукай в фотографиях)

Бөек шагыйрьнең 130 еллык 
юбилее Г. Тукай тормышы һәм 
иҗаты белән бәйле яңа фәнни 
тикшеренүләргә этәргеч бирде. 
Шуларның берсе –әлегә кадәр аз 
өйрәнелгән, Г. Тукайның исән ча-
гында төшкән фоторәсемнәренә 
багышланган монографик басма 
дөнья күрде. Китапның авторы – 
ТР ФА Г. Ибраһимов исем. ТӘһ-
СИның тасвирый һәм декора-
тив-гамәли сәнгать бүлеге өлкән 
фәнни хезмәткәре Д.И. Әхмәто-
ва. ХХ гасыр башында татарлар 
арасында фотографиянең попу-
лярлашуы шул чордагы тарихи, 
иҗтимагый-сәяси, социаль-гу-
манитар факторлар йогынтысы 
астында барган мөһим үзгәре-
шләрне ачык аңларга ярдәм итә. 
Г. Тукай фотографияләре тарихы 
шул үзгәрешләрнең үзенә бер 
турыдан-туры чагылышы булып 
санала. Г. Тукай фотография-
ләренең тарихы фәкать бер генә 
дистә елны эченә ала, шулай да 
аларда шагыйрьнең Җаектагы 
чоры да, шөһрәт казанган елла-
ры да, соңгы көннәре һәм, хәт-
та, соңгы сәгате, җирләү мәра-
симе дә чагылган. Кызганычка 
каршы, аның төп нөсхәдәге фо-
торәсемнәре бик аз сакланган, 
әмма ул комплексны Г. Тукайның 
исән чагындагы һәм үлгәннән 
соң төшерелгән фотолары белән 
эшләнгән открыткалар, шулай ук 
төрле басмаларда нәшер ителгән 
рәсемнәре тулыландыра. Нәкъ 
менә шулар бөек татар шагыйрен 
безнең күз алдында дөрес итеп 

гәүдәләндергән кыйммәтле ми-
рас булып саналалар.

Тикшеренүче галимә ша-
гыйрь фотосурәтләренең тулы 
җы елмасын өйрәнүне, фо-
торәсемнәрнең авторларын ачы-
клауны, кирәк урында өстәмә 
атрибуцияләр уздыруны бурыч 
итеп куйган.

Г. Тукай фотографияләрен 
караганда, аны исән чагында 
фотога төшергән фотографлар-
ның да эшчәнлеген игътибарсыз 
калдыра алмыйсың. Алар – В.П. 
Онуфриев (Җаек), С.И. Иванов 
һәм И.М. Якобсон (Казан), И.М. 
Бочкарев (Әстерхан). Китап авто-
ры фотога төшерү осталарының 
биографияләрен яктыртырга, 
алар эшләгән фотоательларның 
адресларын күрсәтергә омтыла, 
чөнки алар барысы да Г. Тукай 
белән, аның эзләре белән бәйле 
истәлек. Әлегә кадәр Г. Тукай 
фотографияләренең авторлары 
тикшеренүчеләр игътибарыннан 
читтә кала килде, шуңа күрә, 
ниһаять тә авторлык темасының 
күтәрелүен хупларга гына кала. 
Бу юнәлештә тикшеренүче кызы-
клы гына нәтиҗәләр ясый. Ша-
гыйрь язмышындагы мөһим миз-
гелләрне визуаль чагылдыруда 
Казан фотографы Иосиф Мееро-
вич Якобсонның роле зур әһәми-
яткә ия, аның Г. Тукай гомере-
нең соңгы елларында эшләгән 
(ассызыклап әйткәндә, һәркемгә 
мәгълүм, аеруча киң таралган) 
портертлары тулы бер серия тәш-
кил итә.
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Шагыйрь гомеренең Кляч-
кин хастаханәсендәге соңгы 
сәгатьләре, шулай ук үлгәннән 
соңгы маскасы һәм Г. Тукайны 
җирләү мизгелләре аның тара-
фыннан гәүдәләндерелә, алар от-
крытка рәвешендә таратылалар. 
Боларны фотографның шагыйрь-
нең үзе белән дә, аның дуслары 
һәм наширләр белән дә тулы мә-
гънәсендәге эшлекле хезмәттәш-
леге дип атарга мөмкин. Тикше-
ренүче визуаль анализ нигезендә 
киң таралган кайбер фотографи-
яләрне яңача атрибутлаштыра. 
Әйтик, Г. Тукайның Ф. Әмирхан 
белән парлап төшкән, шулай 
ук, сакланып калган фрагмент-
лардан чыгып, Ф. Әмирхан һәм 
бертуган Коләхмәтовлар белән 
төшкән фотоларны, ышандыры-
рлык анализлар ярдәмендә, 1911 
елда И.М. Якобсон тарафыннан 
эшләнгән булуы ихтимал дигән 
нәтиҗәгә килә.

Г. Тукай фотолары тарихын-
да Әстерхан остасы, җирле та-
тарларның этнографик фотолары 
белән танылып өлгергән Иван 
Митрофанович Бочкаревның һә-
рьяклап катнашуы да кызыклы 
күренеш. Бочкарев Г. Тукай по-
эзиясе сюжетлары буенча алар-
ны сәхнәләштерүгә көйләнгән 
фоторәсемнәр сериясен эшли. 
Аларның кыйммәте шунда, ав-
тор, визуаль чыганакларны өй-
рәнүдән тыш, шуларга охшаш 
мемуар чыганакларны да файда-
ланып, фототарихның чикләрен 
киңәйтә һәм гәүдәләнешен җан-
ландыра.

Автор Г. Тукайның һәркемгә 
мәгълүм барлык сурәтләрен дә 
барлауны үзенә бурыч итеп куя, 
һәм шуңа ирешә дә, ул сакла-

нып калган фоторәсемнәрнең 
оригиналларын гына түгел, төп 
нөсхәсе сакланмаган фотолар-
ның күчермәләрен дә өйрәнеп 
тикшерә. Эш барышында кулына 
килеп кергән фотографияләрне 
хронологик тәртиптә урнашты-
ра, шулай ук тематик яктан һәм 
авторлары буенча төркемнәргә 
аера, сәнгати күзлектән чыгып 
тасвирламалар бирә.

Г. Тукайның баштагы фо-
тографияләре аның Җаектагы 
мәдрәсә тормышын һәм анда 
укуын чагылдыра. Анда ул үзе-
нең дусты, булачак актер Габдул-
ла Кариев белән таныша, шулай 
ук мәдрәсә укытучысы Камил 
Мотыйгый-Төхвәтуллин белән 
тыгыз хезмәттәшлек итә. Г. Ту-
кайның Җаектагы иптәшләре 
арасында төшкән фотографиясе 
шагыйрьнең анда аралашып яшә-
гән даирәсен күзалларга ярдәм 
итә. Г. Тукайның печатник (типо-
графия эшчесе) булып эшләгәндә 
төшкән фотографиясе яшь ша-
гыйрь биләгән социаль позиция-
нең ачык чагылышы.

Казан фотографияләре – бо-
лары инде шагыйрь кичергән 
эволюцияләрне сурәтли. «Әлис-
лах» газетасы редколлегиясе әгъ-
залары белән төркемләп төшкән 
фотографиядә Г. Тукайның Казан 
әдәбиятчылары арасында тарсы-
нып торуы сизелсә, ә 1908 елда 
төшкән фотосында Г. Тукайның 
әдәби мохиттәге урыны үзгәргән 
– ул инде дәрәҗә казанган мәһа-
бәт кыяфәттә. Шунысы да мәгъ-
лүм, аның бу портреты наширләр 
заказы буенча эшләнгән һәм ки-
тап, журналлар тышлыгын бизә-
гән, аерым открытка булып та 
басылган. Шуннан соңгы биш ел 
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дәвамында Г. Тукайның мондый 
кыяфәттәге портретлары берничә 
тапкыр эшләнә, аларның кайбер-
ләре төрле нәшриятларның мил-
кен тәшкил итә, һәм бу – әлеге 
сурәтләрнең коммерция максат-
ларында эшләнүе хакында сөйли.

Г. Тукайның дуслары – ша-
гыйрьләр, язучылар, наширләр 
белән төшкән фотографияләре дә 
кызыклы гына. Бик үк рәсми бул-
масалар да, ул рәсемнәр шагый-
рьнең аралашкан даирәсе һәм үзе 
якын күргән затлар хакында сөй-
ли. Һәм, мөгаен, алар арасыннан 
күңелне иң дулкынландырганы 
әдипнең дусты Фатыйх Әмирхан 
белән төшкән фоторәсемедер.

Г. Тукайның өч фотосы аның 
Санкт-Петербургка Әстерханга 
баруы белән бәйле.

Шагыйрьнең соңгы фо-
торәсеме Г. Клячкин хаста-
ханәсендә вафатына бер көн кала 
эшләнгән, аны соңгы юлга да 
шушы хастаханәдән озаталар. Г. 
Тукайны җирләү мәрасимендә 
бик күп кеше катнаша, бу күре-
нешләр дә фотографияләрдә мәң-
геләштерелгән.

Монографиядә шулай ук ви-
зуаль рәвештә һәм мемуар чыга-
наклар ярдәмендә шагыйрьнең 
килеш-килбәтендәге үзгәрешләр, 
аның тышкы киемгә, чәч йөртү 
манерасына игътибар итүе, соци-
аль статусы үзгәрү (мәдрәсә шә-
кертеннән башлап, гадәттән тыш 
популяр, киң танылуга иреш-
кән шагыйрь, татар милләтенең 
кумиры) киң чагылыш тапкан, 
әлегә кадәр Г. Тукай тормышы 
яктыртылган хезмәтләрдә болар-
га беркайчан да әһәмият бирел-
мәде. Фотографияләр, визуаль 
документ буларак, Г. Тукай тор-

мышын ике төрле кабул итүгә 
этәрәләр иде: берсе – аның реаль 
тормышы; икенчесе – үзе исән 
чакта ук шагыйрьне мифик об-
раз итеп күзаллау, шулай ук аның 
тарихын коммерция максатлары 
белән бәйләү.

Бөек шагыйрьнең фотогра-
фик тарихы яңа юллар, яңа фак-
тлар белән баетылган, шунсыз 
бу тикшеренү тулы булмас иде. 
Мәсәлән, Кәбир Бакирның «Тукай 
Петербургта» (1914) дигән ки-
табы тышлыгында, Г. Тукайның 
билгесез бер сурәте урнаштырыл-
ган була, бу хезмәттә ул беренче 
мәртәбә басыла. Монда Г. Тукай-
ны җирләү мәрасимендә төше-
релгән билгесез бер фото да урын 
алган. Шулай ук Г. Тукайның 
Клячкин хастаханәсендә әле исән 
вакытында төшереп алынган, 
әмма ерткаланган фоторәсеме дә 
беренче мәртәбә шушы хезмәттә 
тәкъдим ителә. Бу фоторәсем ша-
гыйрьнең башка фотографияләре-
нең оригиналлары, 1913 елда 
эшләнгән почта открыткасындагы 
һәм 1927 елда журналда басылган 
фоторәсемнәре ярдәмендә нөсхә 
хәленә китерелгән. Г. Тукайның 
соңгы фотографиясеннән, ком-
мерция максаты белән, шагыйрь-
нең дуслары кисеп алынган һәм 
әлеге фотографик документның 
бөтенлеге югалган була.

Басманың полиграфик эшлә-
неше ягыннан җитешсезлекләре 
дә шактый, әйтик, китапның 
бизәлеше бик үк сыйфатлы түгел, 
иллюстрацияләр бик вак, бу – 
шагыйрьнең фотографияләре 
белән тулы итеп танышуны кы-
енлаштыра.

Гомумән алганда, тикшере-
нүче үзе хаклы рәвештә билгеләп 
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үткәнчә, Г. Тукайның тормышы 
һәм үлеме белән бәйле күп нәрсә 
мөселман мәдәниятен кабул итү-
нең традицион чикләрен киңәй-
тә. Шагыйрьнең исән чагында 
төшкән фоторәсемнәре, аларның 
басма һәм коммерцион язмы-
шлары, Г. Тукайның хастаханә 
палатасында үлем түшәгендә 
яткандагы фото-рәсемнәре, мәет-
нең йөзе, үлгәч алынган маскасы 

милли даирәдә формалашкан аң-
ның һәм гадәтләрнең традицион 
стереотипларн шактый җимерде. 
Шагыйрь Габдулла Тукай кыска 
гына гомерендә дә, үзе исән чак-
та ук, чиксез зур танылу яулап 
өлгерде. «Тукай в фотографи-
ях» дигән әлеге фәнни басмада 
гаҗәеп шәхес, тарихи һәм әдәби 
феномен тулы итеп, яңа ракурста 
ачыла.

Рәмиев Зөфәр Зәйни улы, 
филология фәннәре докторы, Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият  

һәм сәнгать институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәге  
баш фәнни хезмәткәре
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИЛЛИ МУЗЕЕ  
БАСМАЛАРЫНА РЕЦЕНЗИЯ

1. «Окна» Победы. Каталог коллекции плакатов «Окна сатиры» 
1941–1945 гг. Национального музея Республики Татарстан / Авт.-
сост. В.В. Иванова, Н.В. Фомина. – Казан: Заман, 2012. – 136 с.: ил.;

2. Плакаты Победы. Каталог коллекции плакатов, изданных 
в Казани в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., из 
собрания Национального музея Республики Татарстан / Авт.-сост. 
В.В. Иванова, Н.В. Фомина. – Казань: Заман, 2014. – 72 с.: ил.

Татарстан Республикасы 
Милли музееның киң күләмле та-
свирый материаллар фондының 
бер өлешен тәшкил иткән, Бөек 
Ватан сугышы елларында Татар-
станда эшләнгән плакатларның 
рецензияләнгән бу ике басмасы 
да киң катлау кызыксынучылар 
өчен аз билгеле, әмма алар бик 
зур әһәмияткә ия хезмәтләр. 

Беренче басма Мәскәүдә нә-
шер ителгән «Окна ТАСС» «Окна 
сатиры» дип аталган һәм «Татху-
дожник» берләшмәсе бастырып 
чыгарган плакатларга багыш-
ланган. Республиканың әй дәп 
баручы рәссамнары Н.М. Со-
кольский, И.Е. Бобровиц кий, 
Э.Б. Гельмс, А.Н. Кашаев һ.б., 
Казанның танылган шагый-
рьләре Б.И. Зернитов, А.Г. Бен-
децкий һ.б. белән бергәләп, су-
гышның беренче көннәрендә үк, 
фронттагы һәм тылдагы мөһим 
вакыйгаларга җәһәт рәвештә 
мөнәсәбәтләрен белдереп, шушы 
плакатларны чыгарганнар. Алар 
трафарет басма техникасында 
эшләнгәннәр, тиражлары 300 да-
нә дән артмаган.

Икенче басма шул ук теманы 
дәвам итеп, асылда, Татар дәүләт 
нәшрияты, ТАСС Эчке эшләр 
халык комиссариатының Казан 

шәһәр янгыннан саклау бүлеге 
һәм СССР Сәламәтлекне саклау 
Халык комиссариаты Медгизы 
тарафыннан күпмеңле тиражлар 
белән Казандагы типографи-
яләрдә – Ташполиграфта, К. Якуб 
исемендәге китап фабрикасын-
да типографик ысул ярдәмендә 
каталогта Мәскәүнең күренекле 
осталары Д.С. Моор, В.Н. Дени 
һ.б.ның татарчага тәрҗемә ите-
леп Казанда чыгарлыган пла-
катлары бирелгән. Танылган та-
тар рәссамнары Б.М. Альменов, 
Р.Ф. Сәйфуллина һ.б.ның басып 
алучыларга көрәшкә, тылда фид-
карь хезмәткә, фашистларның 
мәкерлеген һәм ерткычлыгын 
фаш итүдә уяулыкка чакырган, 
совет кешеләренең батырлыгын 
данлаган үзенчәлекле рәсемнәре 
буенча эшләнгән плакатлар аеру-
ча кызыксыну уята һәм ул җыен-
тыкның кыйммәтен көчәйтә.

Ике басма да фәннилек һәм 
популярлык белән сугарылган. 
Барлык плакатларның да фәнни 
тасвирламасы бар, рәссамнарның 
биографияләрен, автор текстла-
рын, библиографияләрне эченә 
алган белешмәләр аппараты урын 
алган. Кереш мәкаләләрдә сугыш 
чорында плакатлар нәшер итү 
буенча Республика эшчәнлеге-
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нең төп этаплары, рәссамнар эше 
спецификасы, хәрби плакатлар 
коллекциясен саклауда һәм по-
пулярлаштыруда музейның роле 
ачыклана. Әлеге басмаларның 
мөһим үзенчәлеге шунда, барлык 
плакатлар да югары полиграфик 
сыйфат белән эшләнгән; бу алар-
ның музейдагы сугыш елларына 
багышланып, 1940 һәм 1960 ел-
ларда басылып чыккан башка ба-
смалардан сыйфат ягыннан күпкә 
югары булуын раслый.

Рецензияләнгән басма музей 
хезмәткәрләре – ТР ММ тасви-
рый һәм документаль бүлеге мө-
дире Н.В. Фомина белән ТР ММ 
Татарстан тарихы һәм мәдәнияте 
бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре 
В.В. Иванованың күпьеллык 
фән ни-тикшеренү һәм саклау-
чы лык эшләре нәтиҗәсе булып 
тора. Басмаларның фәнни яктан 
югары дәрәҗәдә башкарылуы 

ТР ММ генераль директоры та-
рих фәннәре докторы Г.Р. Нәҗи-
пова һәм аның фәнни-тикше-
ренү эшләре буенча урынбасары 
С.Ю. Измайлова җитәкчелеген-
дәг редакцион коллегия эшчән-
леге белән дә бәяләнә. Полигра-
фик яктан сыйфатлы булуы – күп 
еллар дәвамында музей һәм сән-
гать әсәрләре бастыру буенча 
специальләшкән «заман» нәш-
рияты коллективы тырышлыгы 
нәтиҗәсе.

ТР Милли музее тупланма-
сындагы сугыш еллары плакат-
ларынынң 2012 һәм 2014 елларда 
нәшер ителгән каталогы бүгенге 
тарихи шартларда илебездәге 
плакатлар сәнгатен өйрәнүдә һәм 
популярлаштыруда, фашизмга 
каршы совет пропагандасын өй-
рәнүдә әһәмиятен торган саен 
арттыра бара.

Улемнова Ольга Львовна,  
сәнгать фәннәре кандидаты, Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият  

һәм сәнгать институтының тасвирый һәм декоратив-гамәли  
сәнгать бүлеге әйдәп баручы фәнни хезмәткәре
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30 сентябрьдә Татарстан Рес-
публикасы Фәннәр академиясенең 
25 еллыгына багышланган танта-
налы җыелыш булып узды. Танта-
нада Татарстан Дәүләт киңәшчесе 
Минтимер Шәймиев тә катнашты. 
Ул үз чыгышында Татарстан Фән-
нәр академиясен бәйрәм белән 
котлап: «Без рес публика үсешен 
булдыра алабыз, әмма фәнни-тех-
ник алгарыштан, инновацияләр-
не гамәлгә кер тү дән һәм фәнни 
көчләрдән башка бу хакта уйлау да 
мөмкин түгел. 25 ел – матур юби-
лей. Бу еллар эчендә күпме кыю 
карарлар кабул ителде һәм берсе 
дә отышсыз булмады», диде һәм 
14 ел Татарстан фәннәр академия-
сен җитәкләгән академик Мансур 
Хәсәновны зур хөрмәт белән искә 
алып, Фәннәр академия се пре-
зидиумының аның исемен мәң-
геләштерү турындагы тәкъдим 
белән чыгуын әйтте. Шулай ук 
ТР мәгариф һәм фән министры Эн-
гель Фаттахов, Россия фәннәр ака-
демиясе вице-президенты Талия 
Хәбриева, югары уку йортлары, 
фәнни оешма җитәкчеләре, Аб-
хазия, Азәрбайҗан, Кыргызстан, 
Румыния, Төрекмәнстан һәм баш-
ка илләрнең фәннәр академияләре 
вәкилләре дә үзләренең котлаула-
рын җиткерделәр.

Тантанада ТР Фәннәр ака-
демиясенең күренекле хезмәт-
кәрләренә дәүләт бүләкләре тап-
шырылды.

11 октябрьдә Ашхабадта Та-
тарстан Республикасы Президен-
ты Р.Н. Миңнеханов Төрекмәнстан 
Президенты Корбангулы Бер-
дымөхәммәдов белән очрашты. 
Бу очрашуда ТР ФА президен-

ты М. Сәлахов та кат наш ты. 
Р. Миңнеханов сәлам ләү сүзендә 
Төрекмәнстан ның бәйсезлек алуы-
на 25 ел тулу уңаеннан котлап, та-
тарстанлылар исеменнән иң җылы 
теләкләр ирештерде, Татарстан 
һәм Төрек мәнстан Республикала-
ры арасында күркәм мөнәсәбәтләр-
нең урнашуы икътисад, мәгариф 
һәм мәдәни багланышларны үстерү 
җәһәтеннән дә мөһим икәнен 
ассызыклады. Корбангулы Бер-
дымөхәммәдов: «Халыкларыбыз 
арасында уртаклыклар күп – тел, 
дин, милли традицияләр. Бүгенге 
буынның тугандаш мөнәсәбәтләр-
не саклап калуы һәм дәвам иттерүе 
күңелдә канәгатьлек хисләре ту-
дыра», – дип билгеләп үтте. Ике 
яклы әлеге очрашуда Татарстан 
һәм Төрекмәнстан Республикасы 
Фәннәр академиясе президентла-
ры М. Саләхов һәм М. Ашырба-
ев та фәнни-техник хезмәттәшлек 
турындагы меморандумга кул 
 куйдылар. 

24 октябрьдә Казан Кремле-
нең «Манеж» күргәзмәләр залында 
«Тукайга сәяхәт» дип исемләнгән 
күргәзмә ачылды. Күргәзмә Татар-
стан Республикасы Мǝдǝният ми-
нистрлыгы, «Казан Кремле» дǝүлǝт 
тарихи-архитектура hǝм сǝнгать 
музей-тыюлыгы, ТР ФА Г. Ибраhи-
мов исем. Тел, әдǝбият һәм сән-
гать институты белән бер лектә 
хәзерләнде. Проект партнерлары 
арасында Россия Дәүләт тарих 
архивы, Татарстан Республикасы 
Милли музее,Татарстан Республи-
касы Дәүләт архивы,Татарстан 
Республикасының Милли китап-
ханәсе, РФА Казан фәнни үзәге, 
Казан федераль  университетының 
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Н.И.  Лобачевский исемендәге фән-
ни китапханәсе дә бар.

Габдулла Тукайның тууына 
130 ел тулуга багышланган әлеге 
күргәзмәне ачу тантанасында кат-
нашкан ТР мәдәният министры Ай-
рат Сибагатуллин аның Татарстан-
ның мәдәни тормышында зур һәм 
мөһим вакыйга булуын билгеләп 
үтте. «Казан Кремле» музей-тыю-
лыгы директоры Зилә Вәлие ва: «Ту-
кай безгә зур мирас – татар теленең 
энциклопедиясен калдырып китте. 
Монда сез Тукайның шәхси әйбер-
ләрен күрә аласыз. Алар күп түгел, 
әмма кызыклы» дип, эчтәлекле күр-
гәзмәне булдыруда өлешен кертү-
челәргә рәхмәтен белдерде. ТР ФА 
Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият 
һәм сәнгать институты директоры 
К.М. Миңнуллин Кулъязмалар һәм 
музыкаль мирас үзәгендә сакланган 
Тукай фондының туплану тарихы, 
шагыйрь мирасын барлау юлында 
эшләнгән эшләр хакында аерым 
тукталды, Г. Тукайның алты том-
лы академик басмасы дөнья күрүен 
һәм Тукай энциклопедиясе белән дә 
тиздән укучыларның таныша алача-
гын әйтеп узды.

Күргәзмәдә шагыйрьнең кулъ-
язмалары, шәхси әйберләре, Тукай-
ның Анна Ахматова тарафыннан 
тәрҗемә ителгән шигырьләренең 
төп нөсхәләре, Тукай үзе исән 
вакытта басылып чыккан 33 ки-
табы һ.б. үзен чәлек ле экспонат-
лар урын алган. Шулай ук монда 
шагыйрьнең шәхси әйберләрен дә 
күрергә мөмкин.

«Тукайга сәяхәт» күргәзмәсе 
бу елның 22 декабренә кадәр 
эшләячәк.

19 октябрьдә КФУның Фило-
логия һәм мәдәниятара багланыш-

лар институтында А. Гыйләҗевнең 
(1928–2002) «Аргамак» журналы 
битләрендә урын алган «Давайте 
помолимся!» романын тәкъдим 
итү кичәсендә язучы белән бергә 
 ГУЛАГ михнәтләрен узган тәр-
җемәче, рәссам венгерлы Арпад 
Гал гоци белән очрашу да булды.

Арпад Галгоци – Аяз Гый-
ләҗевның сәяси тоткынлыкта үт-
кәргән алты елга якын гомеренә 
багышланган «Йәгез, бер дога!» 
исемле романының герое. Аның 
турында беренче тапкыр быел та-
тар җәмәгатьчелеге Аяз Гыйләҗев 
иҗатын өйрәнүче галимә, Казан 
федераль университетының та-
тар әдәбияты кафедрасы доценты 
Миләүшә Хабетдинова аша белгән 
иде. Аяз Гыйләҗевнең туксанынчы 
еллар башында язып тәмамлаган 
һәм тәүге тапкыр 1993 елда «Казан 
утлары» журналында дөнья күргән 
«Йәгез, бер дога!» исемле романы 
рус теленә тәрҗемә ителгән. Әсәр-
нең беренче һәм икенче бүлекләре 
«Аргамак» журналында басылып 
чыкты, киләсе елда романның ки-
тап булып чыгуы көтелә. 

19 октябрьдә Казан федераль 
университетында барган «Держа-
вин укулары» XII Бөтенроссия фән-
ни-гамәли конференциясе үз эшен 
төгәлләде. Конференциядә хаки-
мият структурасы һәм төрле иҗти-
магый оешма вәкилләре, галимнәр 
һәм Россиянең 25 югары уку йор-
тыннан килгән студентлар, маги-
странтлар катнашты. 

Конференциядә катнашучы-
ларның фәнни кызыксынуы Россия 
хокук системасының барлык спек-
трларын да колачлый, шуңа күрә 
укылган докладларда терроризм 
куркынычы, наркоҗинаятьчелек, 
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кор рупция, балалар һәм үсмерләр 
белән бәйле җинаятьләр – балигъ 
булмаганнар кылган җинаятьләр, 
чит илләр гражданнары тарафын-
нан Россия балаларын балалыкка 
алу кебек глобаль темалар яктыр-
тылды. Бөтенроссия дәүләт юсти-
ция университеты ректоры Ольга 
Александрова конференциянең 
йом гаклау утырышында Укулар-
ның кабул ител гән резолюциясен 
дә яңгыратты.

3 ноябрьдә «Казан Кремле» 
музей-тыюлыгында урнашкан 
Татарстан Республикасы дәүләт-
челеге тарихы музеенда «Татар 
мәдәнияте коды: беренче татар те-
атрына 110 ел» күргәзмәсе ачыл-
ды. Күргәзмә ачылу тантанасын 
Г. Камал исемендәге Татар дәүләт 
академия театры артистлары 
Наилә Гәрәева, Ренат Таҗетдинов,   
Луара Шакирҗанова, Әзһәр Ша-
киров иҗади кичә рәвешендә алып 
бардылар. «Казан Кремле» му-
зей-тыюлыгында Татарстан Респу-
бликасы һәм татар халкы дәүләт-
челеге тарихы музееның җитәк-
чесе Мария Давытова күргәзмәгә 
әзерлекнең май аенда ук башла-

нуын, үзенең хезмәт эшчәнлеге 
дәве рен дә иң кызыклыларыннан 
берсе  булуын җиткерә: «Биредә 
Сә  хиб җа мал Гыйззатуллина-Волж-
ская, Ильяс бәк Кудашев-Ашказар-
ский һ.б. шәхесләргә кагылышлы  
уникаль экспонатлар тупланган», – 
ди ул.

Күргәзмә 110 еллык тарихы 
булган, миллионлаган тамашачы-
сының мәхәббәтен, башка милләт 
вәкилләренең чиксез хөрмәтен һәм 
соклануын яулаган мәдәни мира-
сыбыз – театрыбызның үсешен кү-
залларга ярдәм итә.

Биредә театр белән бәйле ар-
хив документлары, спектакль афи-
шалары, буклет һәм программалар, 
костюмнар, декорация сызымнары, 
фотографияләр белән танышырга 
мөмкин. Шулай ук К. Тинчурин, 
Г. Камал, Г. Кариев һ.б.ларның 
шәхси әйберләре күргәзмәнең кы-
зыклы өлешен тәшкил итә. 

Күргәзмәне Г. Камал театры 
Татарстан Республикасы Дәүләт 
архивы белән берлектә оештырган. 
Анда Татарстан Милли музее һәм 
КФУның Лобачевский исемендәге 
фәнни китапханәсе материаллары 
файдаланылган.
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